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SUMARIO 

Os objetivos deste trabalho compreendem a determi

naçao: (a) dos processos de atribuição de causalidade e res

ponsabilidade empregados, por sujeitos presos, cegos e ampu

tados, na explicação dos eventos que os vitimaram; (b) da re 

lação entre os processos de atribuição de causalidade e as 

respostas de combate ã situação; (c) da eficácia das teorias 

de busca de controle, mundo justo e atribuição defensiva na 

explicação dos eventos por parte dos'sujeitos:-; (d) da influên -

cia do sentimento de auto-estima, crença no mundo justo, "l~ 

cus" de controle e sentimento de religiosidade, na atribui -

çao de causalidade; (e) de como os observadores emparelhados 

aos atores atr~buem causalidade e responsabilidade aos even

tos vitimadores. 

A parte inicial consiste em uma revisão das princi 

pais contribuições teóricas ao fenô~eno da atribuição de cau 

salidade em psicologia social e das pesquisas a ele relacio

nadas; sua extensão se justifica pela inexistência de textos 

desta natureza em nossa língua. 

A segunda parte compreende a análise das respostas 

a conjunto de questionários e escalas fornecidas por 43 su

jeitos presos por homicídio ou assalto, 40 amputados de mem

bro superior ou inferior, 35 cegos congênitos ou adquiridos, 

e de 138 sujeitos observadores a eles emparelhados em idade, 

nível sócio-econômico e escolaridade. 
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Os resultados indicam diferenças no processo de 

atribuição de causalidade empregado pelos sujeitos com perdas 

diversas e na utilização de princípios das três teorias conside 

radas. O mesmo se verifica quando se comparam sujeitos atores 

e observadores. Os dados mostram ainda relações entre as variá 

veis psicológicas e o processo de atribuição de causalidade, 

bem como a influência destas variáveis no processo de luta con

tra a perda sofrida. 
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SUMMARY 

This work has the following objectives: (a) to verify 

the processes of causal and responsability attribution used by 

prisonners, blinds and physically handicaped individuaIs in 

accounting for the events that leà to their misfortune; (b) to 

determine the relationship between the attribution processes 

used by the subjects and their coping responses; (c) to asses 

the utility of the theories of "desire for control", "just 

world" and "defensive attribution" in the explanation of the 

events by the subjects; (d) to determine the influence of self

esteem, belief in a just world, locus of control and religious 

feeling on the attribution process; .(e) finally, to compare 

actors and observers insofar as causal attribution to the 

misfortune events is concerned. 

The first part consists of a reVlew of the main 

theoretical contributions to the phenómenon of causal 

attribution in social psychology as well as of the research 

work related to i t; i ts length is j ustified by the inexistence 

of texts of such nature in Portuguese. 

The second part is dedicated to the analysis of the 

responses given to scales and questionnaires by 43 subjects 

put in jail for having committed homicide or for having 

assalted to steal property, 40 physjcally handicaped of upper 

or lower members, 35 blinds (congenital or acquired), and 138 

observers matched in age, socio-economic status and school 

leveI to the actors. 



VIII. 

The results indicated differences in the attributional 

processes employed by subjects with different types of 

misfortunes, as well as in the utilization of principles that 

inspire the three attribution theories considered. Differences 

are also faund when actors are compared with observers. The 

results further show the relationship between psychological 

variab.les measured and causal attribution, as well as the 

influence of such variables upon the process of coping with 

the misfortune. 
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1 - INTRODUÇAO 

A Psicologia Social tem demonstrado desde alguns 

anos que ao lado dos motivos básicos de preservaçao do eu e 

da espécie, um outro fator importante na emissão do comportame~ 

to do h€rnem -é a procura de compreensão dos eventos que ocorrem ao 

seu redor, de explicação das causas geradoras dos fenôme

nos que o-afetam. 

o conjunto de teori~s,postulados e resultados de 

pesquisas que se refere ao processo de explicação da ocorren

cia dos fatos na vida de cada um veio a se constituir em profi 

tuo campo de pesquisas na Psicologia Social contemporânea deno 

minado "Atribuição de Causalidade". 
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As bases para o desenvolvimento destes estudos re

montam ao artigo extremamente heurístico de Fritz Heider publi

cado em 1944 intitulado Social pe~ception and phenomenal cau~a

lity, que foi posteriormente desenvolvido em seu livro de 1958 

The P~ychology 06 inte4pe~~onal ~elation~. 

Durante os anos 60 a teoria de atribuição de causali 

dade experimentou razoável desenvolvimento somente nos últimos 

anos da década, através de pesquisas científicas a esse respei 

to, que culminaram na publicação de um livro em 1972 frequente

mente citado Att4ibution: pe4ceiving the cau~e~ 06 behavio~, 

por um grupo de pesquisadores tendo à frente Edward E. Jones. 

A partir daí um número incalculável d~ artigos sur

glram nas principais revistas de Psicologia Social, principal

mente nos Estados Unidos da .~érica, geradores também de livros 

importantes como os de Harvey, Ickes e Kidd (1976,1978), de 

textos básicos de Psicologia Social com abordagem da teoria de 

atribuição (Harvey e Smith,1977) e de relevantes revis6es como 

esta última elaborada por Kelley e Michela (1980) que apontam 

a consulta a mais de 900 referências de artigos sobre atribui

çao nos anos 70, principalmente na literatura norte-americana. 

As pesquisas sobre este assunto tem envolvido os 

mais variados temas tradicionalmente estudados pela Psicologia 

Social, agora sob esta nova abordagem, e as aplicaç6es das des

cobertas atingem as áreas da educação, psicologia social dos 

esportes, psicologia clínica e aconselhamento, relaç6es inter

pessoais, psicologia ambiental, psicologia social do trabalho, 
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e até metodologia da pesquisa. 

No Brasil, entretanto, somente alguns poucos (menos 

de uma dezena) trabalhos de pesquisa foram até o momento dedi-

cados a este palpitante tema d'a Psicologia Social atual. Por 

este fato, e porque a literatura conhecida até o momento nao 

oferecia respostas muito esclarecedoras ao problema da atribui

ção de causalidade a situações acidentais com perdas graves, 

este trabalho compreende uma revisão ampla da literatura re 

levante, até o momento conhecida, com a elaboração de textos bá 

sicos sobre as diversas posições teóricas acerca deste tema,~~ 

como um estudo dos processos de atribuição de causalidade empre

gados por pessoas que tenham sofrido perdas graves em suas Vl

das. A~rescenta-se ainda a pesquisa da capacidade de as diversas 

teorias (busca de controle, atribuição defensiva, mundo justo) 

explicarem'a atribuição de causalidade a eventos acidentais, 

bem como de suas relações com variáveis psicológicas dos sujei

tos envolvidos e com a luta contra a perda sofrida. 
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2.1 - AS CONTRIBUIÇOES PIONEIRAS DE FRITZ HEIDER 

As inúmeras e extremamente heurísticas contribuições 

de Fritz Heider ã Psicologia Social como um todo, e particular -

mente ã percepção social e relações interpessoais, podem ser de 

finidas de modo didático, como originárias em suas três mais im

portantes comunicações: 

1944 - "Social Perception and phenomenal causality", 

contendo idéias mais voltadas aos princípios do que viria a se 

constituir mais tarde no campo da Teoria da Atribuição de Causa

lidade; 

1946 - "Actitudes and Cognitive Organizationsll,um pe

queno, mas significativamente heurístico, artigo de apenas 5 pá

ginas e que contém boa parte das idéias centrais ào posteriormen 

te desenvolvido "princípio do equilíbrio"; 

1958 - A fusão destas idéias iniciais e seu maior de -

senvolvimento, compreendendo a formulação de princípios e postu

lados explicativos de um modelo cognitivo em Psicologia Social, 

em "The Psychology of Interpessoal Relations", traduzido em 1970 

para o português pelo,Dr. Dante Moreira Leite sob o título "Psi

cologia das Relações Interpessoais", que infelizmente não mere 

ceu o estudo e a difusão a que faz jus por parte da naioria dos psi

cólogos brasileiros. 

A amplitude de aplicação das idéias de Heider contidas 

nestas obras, que apresentam pouquíssimas citações de estudos e 

pesquisas para sustentar suas afirmações, cremos que ainda nao 

foi totalmente explorada e muita coisa ainda, podemos estar se~~ 
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ros, será deduzida de seus primeiros textos. 

Para Heider, o paradigma da Psicologia Social deveria 

incluir o estudo das relações interpessoais, não necessariamente 

através da experimentação controlada, da dedução e teste de hi

póteses, a partir de cujos resultados seriam geradas as teorias 

explicadoras dos fenômenos, mas sim, principalmente, utilizando-

se do que ele definiu como "naive analY4i4 06 ae~ion" , compreen

dida em uma psicologia ingênua, do senso comum, onde as explica-

-çoes seriam obtidas a partir do conhecimento não muito formulado, 

definido, abandonando um pouco os rigores do pensamento cartesia 

no, e buscando-o, tal como se expressa na vida diária, na expe -

riência de cada um, valendo-se até da linguagem pessoal para re 

tratar os fatos. 

A Psicologia Ingênua de Heider supoe que os próprios 

homens conhecem-se o bastante para compreender, e mesmo explicar, 

suas relações com outras pessoas, chegando a efetuar comparações 

entre o conhecimento da física e da psicologia: "se de nosso mun 

do, apagássemos todo o conhecimento da física científica,não ap~ 

nas deixaríamos de ter automóveis, aparelhos de televisão e bom 

bas atômicas, mas poderíamos até descobrir que a pessoa comum -e 

incapaz de resolver os problemas mecânicos fundamentais de rolda 

nas e alavancas. Por outro lado, se eliminássemos de nosso mun 

do todo o conhecimento da Psicologia Científica, :os problemas de 

relações interpessoais poderiam ser facilmente enfrentados e so 

lucionados mais ou menos como antes. O homem ainda "saberia" co 

mo deixar de fazer alguma coisa que lhe tivesse sido solicitada, 

"saberia" como fazer alp:uém concordar com ele; ainda "saberia" 
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quando alguém estivesse encolerizado ou insatisfeito.Poderia até 

apresentar explicações sensatas para os "porquês" de grande paE 

te de seus comportamentos e sentimentos".CHeider,1970,p.14) 

Ao lado do fato de parecer claro que estas palavras 

sao mais enfáticas do que recomendadoras, que podem ter sua fun 

-çao de utilidade em etapas preliminares do conhecimento de um 

fenômeno qualquer, na medida em que nos dias atuais não se pode 

dispensar o concurso da experimentação controlada para a determi 

nação das leis fundamentais dos eventos, não se admitindo a sua 

substituição pura e simples pelo observar desinteressado e des-

compromissado de estudiosos do comportamento humano em situações 

de relacionamento com outros, observa-se na Psicologia Ingênua 

de Heider uma enganadora e aparente superficialidade das afirma-o 

-çoes, mas que de fato escondem uma profundidade e uma condensa -

ção de informações difíceis de serem alcançadas. 

Dentro desta perspectiva, os textos de 1944,1946 e· 1958 

congregam informações fundamentais que geraram inúmeros estudos, 

princípios e teorias envolvendo principalmente os temas da Der -

cepção social e das relações interpessoais, e que podem ser a-

grupados nos seguintes ítens principais, entre outros menos lm-

portantes, e tantos que ainda nem foram suficientemente de-

senvolvidos pelos seus seguidores: 

- como as pessoas pensam e sentem outras pessoas? 

- quais os resultados sobre o comportamento de uma pe~ 

soa, da percepção que ele tem da outra? 

- o que uma pessoa sente em situações copnitivamente 

equilibradas, ou desequilibradas e corno resolve sua 
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posição nestas últimas? 

- de que modo uma pessoa reage frente ao comportamento 

de seu semelhante? 

- como uma pessoa percebe seu próprio comportamento? 

- como as pessoas explicam as ocorrências no mundo em 

geral, e de seus semelhantes em particular? 

- a que causas as pessoas atribuem os fatos que obser

vam ou vivenciam? 

~ precisamente este último tema, atribuição de causali 

dade, que mereceu maior dedicação de Heider, principalmente em 

seu livro de 1958, onde a cada capítulo as implicações ou expli

cações dos processos de atribuição são consideradas. 

Para Heider os homens buscariam sempre definir as ori 

gens dos eventos que lhes ocorrem ou que observam, na medida em 

que " ... 0 homem deseja conhecer as fontes de suas experiências, 

saber de onde vêm, saber como surgem, n~o apenas por curiosida

de intelectual, mas também porque essa atribuição lhe permite 

compreender o seu mundo e predizer e controlar acontecimentos 

referentes a ele e aos outros" (Heider, 1970 pg. 169). O ponto 

final deste processo de análise das causas dos eventos é a atri

buição de causalidade e responsabilidade por parte do percebeàor. 

Neste sentido as pessoas buscariam encontrar as inva -

riâncias entre causas e efeitos, operando como "quase cientis 

tas", considerando a tarefa principal o, estabelecimento de 

elos entre os eventos causais e seus efeitos. f importante res 

saltar que na ausência de definição destes elos de ligação en 

tre as causas e os efeitos, resultaria impossível entender o 
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comportamento das pessoas, predizê-los, modificá-los e até con -

trolá-los. Assim, a atribuição de causalidade, isto é,a busca de 

explicações acerca do porquê das ocorrências, seria um elemento 

poderoso ao ser humano para que pudesse compreender e controlar 

o seu comportamento, o comportamento de seu semelhante e o seu 

próprio mundo. 

Estas afirmativas encontramos em Lewin (1936) onde as 

regiões pouco estruturadas de propriedades desconhecidas pelo su 

jeito,constitu~~se em barreiras que dificultam a ação da pessoa, 

comprometendo a eficácia do controle que possa exercer sobre as 

ações. Neste sentido, em certa medida, podemos considerar que o 

conhecimento dos fenômenos, de como se passam, constitui-se em 

sinônimo de poder, dado que seu domínio permite exercer controle 

sobre os fatos. 

Por estas razoes, o homem serla naturalmente motivado 

a buscar compreender a origem dos fenômenos e a esse respeito 

Heider (1944) afirma que Oppenheimer considera o "eau~al d~lve", 

a busca do porquê dos fatos, o terceiro d~lve básico,ao lado da 

conservação do eu e da espécie. 

Ao lado desta compreensao do mundo em que vive,os pro

cessos de atribuição de causalidade acabam, de certa maneira,por 

exercer influência sobre as respostas que o sujeito vai emitir 

em razao do comportamento do outro. Isto é, a atribuição de cau

salidade pode ser considerada corno um importante elemento media

dor, moderador, das relações interpessoais,'na medida em que o 

comportamento de cada um será em boa parte det~rminado pelas con 

figurações cognitivas que fez a resp~ito do mundo e da ação de 
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seus semelhantes. 

Aqui convém lembrar a distinçaõ entre cognição e per -

cepçao. Para Heider o termo percepção refere-se mais propriamen

te aos casos onde existe certa estruturação dos seus componentes, 

e cognição diz respeito mais de perto aos eventos pouco estrutu

rados nos quais os elementos brutos e o percepto destes elemen -

tos brutos estão mais distantes, sendo portanto mais incbnclusi

va que a percepção. Pode-se supor também que a cognição, ou per 

cepçao como preferem alguns, dos eventos sociais, segue leis me 

~os rígidas, estruturadas e estáveis que a percepção de objeto 

ou eventos meramente físicos. 

Este último é sem dúvida um problema sério que enfren 

ta a Psicologia, mormente a Psicologia Social. A indicação, des

crição e estudo dos comportruüentos expressos pelos indivíduos, 

principalmente em relação aos outros seus semelhantes, situa-se 

ao nível da linguagem, das manifestações observáveis, ao passo 

que os elementos determinantes destes comportamentos, as condi

ções que lhes servem de base, só são accessíveis ao nível das 

construções hipotéticas, dos constructos lógicos, dos conceitos. 

Este fato causa dificuldades científicas enormes no momento de es 

tabelecer as leis gerais que regem as ~elações entre um e outro 

destes dois polos. 

Para dificultar ainda mais as coisas, é fato conhecido 

e demonstrado que as pessoas, ao contrário do que se deveria su 

por em um modelo que busca a cognição dos eventos,não são sempre 

lógicas e racionais ao efetuarem a atribuição de causalidade aos 

eventos, mas sim refletem seus desêjos, suas motivações e suas 
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necessidades pessoais, o que torna o processo muito malS compl~ 

xo e as leis gerais que o norteiam," de aplicação mais particul~ 

rizada. 

Pode-se considerar então, que a atribuição de causali-

dade, de origem, de responsabilidade, constitui-se em uma organi 

zaçao das experiências do indivíduo, baseando-se na busca pes-

soal da compreensão, na "causalidade fenomenal", formando uma 

relação unitária entre a origem e as mudanças que acarreta aos 

fenômenos e ao próprio comportamento de quem fez esta atribuição. 

A formação desta unidade entre causa e efeito seguramente obede-

ce leis de relação entre suas partes, que envolvem, entre outras, 

a similaridade, a proximidade, a boa forma, o destino comum, a 

boa continuação, a predisposição e a experiência passada, que g~ 

vernam todo o processo e suas implicações. 

Os estudos que deram origem ao que hoje se denomina a-

tribuição de causalidade, tiveram suas bases, por um lado nos 

textos heurísticos, teóricos de Heider, e, por outro, em estudos 

que relacionavam a percepção física e a causalidade dos eventos, 

por parte de Heider e Simmel (1944) e de Michotte (1946). 

Heider e Simmel (1944) utilizaram-se de um filme con -

tendo tres figuras que se moviam (um grande triângulo T, um pe-

queno triângulo t, e um círculo C) e um retângulo com uma 

parte aberta (conforme figo 1), onde as figuras se movem em con

tato com esta porta do retângulo, o que dá a impressão de que a 

porta empurra as figuras ou as figuras empurram a porta. 

Quando só há os movimentos das figuras, o filme -nao 
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Fig.l - Figuras geométricas com coJi!!X)rtamento aparente(Heider e SimeT, 1944, 

pâg. 244) 

ec. 

apresenta sifnigicado 'algum e os suj ei tos às vezes nem são capa

zes de descrevê-lo, mas quando a essas figuras são impostas ca -

racterísticas pessoais e sua movimentação é pareada com motivos 

e sentimentos, isto é, as figuras são vistas como pessoas, forma 

se uma unidade estruturada com significação para os sujeitos. 

Estes motivos e sentimentos sao na verdade os atribu-

tos que organizam os acontecimentos e lhes dão um significado an 

tes inexistente.' 

Outro fato interessante é que o movimento não indica a 

origem, se é a porta que empurra as figuras ou as figuras que e~ 

purram a porta, mas os sujeitos sempre percebem a figura a empu~ 

rar a porta, isto é, as pessoas como origem dos fatos. Ao mesmo 

tempo, T se movimenta atrás de t e ~, e aproximando-se fica rapi 

damente em contato com t que logo após se move, o que faz com 

que os sujeitos atribuam a T a origem dos movimentos, indicando 

que T persegue a t e não o segue. 

Nos experimentos de Michotte (1946) contendo situações 

de movimentos de dois objetos que se aproximavam ou se afasta-

vam quando um começava a se movimentar, os sujeitos observado -
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res atribuiam esse movimento à aproximação maior ou menor do ou 

tro, informavam que um objeto perseguia o outro,o atacava, fugia 

do outro, etc .. Se os objetos se distanciavam um do outro, este 

fato era visto como decorrente da antipatia ou repulsa de um pe 

lo outro, e contrariamente, se se aproximavam era indicação de 

simpatia e amizade. Ambos . oOs~. experimentos sobre causalidade 

fenomenal e movimento de partes, concluem que é possível encon 

trar correlatos entre características geométricas ou dinâmicas 

de objetos, e impressões relativas à percepção social, sendo que 

esta tendência de atribuir as características pessoais aos movi 

mentos dos objetos tem relação com o animismo preconizado por 

Piaget, que compreende a atribuição de vida a objetos inanimados. 

2.1.1 - Causalidade Pessoal e Impessoal 

Como vimos até o momento, o processo de atribuição de 

causalidade está calcado na busca de propriedades disposicionais 

que venham a explicar a ocorrência dos fatos. Para Heider as pr~ 

priedades disposicionais seriam " ... as partes ou características 

do ambiente (pessoa) dadas direta ou fenomenalmente ,e para 

as quais se dirige a percepção (ou ação), são aquelas que em Sl 

mesmas mostram não variação (isto é, não mudam muito em suas pro 

priedades) ou que, quando mudam, mudam sobretudo de maneiras 

que seguem leis macroscópicamente visíveis". (Heider,1970,pg.43) 

Em outras palavras, as propriedades disposicionais são as inva -

riâncias (Heider, 1954) que permitem a percepçao mais ou menos 

estável do mundo, e se referem tanto a características dos obje

tos como das pessoas. 

Neste sentido, Heider definiu em princípio dois fato-
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res básicos aos quais os sujeitos dirigiriam a atribuição de cau 

salidade aos fenômenos que observassem: as forças do ambiente (a 

tribuição externa ao sujeito envolvido na ação, causas impes 

soais) e às características das pessoas (atribuição interna ao 

sujeito envolvido na ação, causas pessoais). 

Especificou melhor ainda, indicando que as causas atri 

buídas ao ambiente poderiam compreender tanto as características 

da situação, as dificuldades enfrentadas pelo sujeito, as facili 

dades que o ambiente lhe proporcionou,como as ocorrências devi-

das ao acaso, a eventos meramente fortuitos, a fatores mais va 

riáveis do ambiente. As causas relativas ao sujeito seriam oriun 

das de duas fontes distintas: as características estáveis do su 

jeito (ser capaz), suas habilidades, capacidades, potencial ida -

des, ou às suas necessidades do momento, suas motivações(tentar), 

seu esforço, seu empenho, sua intenção em conseguir aquele efei-

to. 

Na verdade Heider deu pouca atenção à distinção lnl-

cial de causas centradas na pessoa ou no ambiente, mas dedicou

se com maior profundidade a esta última diferenciação de poder 

e tentar, de haver intenção ou não na ação do sujeito, e aí dis-

tinguiu os eventos com o que ele chamou de causalidade pessoal e 

eventos com causalidade impessoal. 

A causalidade pessoal caracteriza-se pela equifinalida 

de, pela invariabilidade dos fins, das metas, e pela variabilid~ 
; 

de dos meios utilizados para alcançá-las, onde a intenção do su 

jeito é o fator central e o esforço do in~ivíduo pertence 

ao núcleo de causalidade pessoal, reçebendo a capacidade uma 1m 
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portância secundária, atuando mais na periferia. do fenômeno, num 

modelo que pode ser assim descrito: 

Fig.2 - Situação de causalidade pessoal (retirado de Heider, 1970) 

pessoa com 
intenção 

Neste modelo, dada a condição c l a pessoa escolhe o melO ml que 

lhe parece mais adaptado para alcançar o objetivo determinado p~ 

la sua intenção, dada c 2 escolhe m2 e assim sucessivamente, vari 

ando os meios de acordo com as características da situação que enfrelJ.ta,JIBS 

mantendo constante o fim a alcançar, caracterizando a equifinali 

dade. 

Aqui ê necessário explicar que os casos de causalidade 

pessoal preclsam ser separados de efeitos que envolvem pessoas, 

mas nao intenções. Estes últimos deveriám ser mais adequadamente 

representados pelos casos de causalidade impessoal. 

Na causalidade impessoal, ao contrário da causalidade . 

pessoal, os efeitos produzidos são diferentes dependendo das con 

dições que os antecedem, em um modelo assim expresso: 

Fig.3 - Situação de causalidade impessoal (retirado de Heider, 1970) 

~:: 
e l 

acontecimento X e 2 impessoal 

C
3 

e
3 

Tal modelo pode ser descrito da seguinte forma: X na condição Cl 
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produz o efeito e 1 , na condição C2 produz o efeito e 2 , todos di

ferentes dependendo das condições anteriores.Por exemplo:na gueE 

ra uma mesma bomba pode, dependendo das situações, atingir um ou 

- -mais homens, atingir uma arvore, ou simplesmente atingir uma a 

rea deserta. Não há equifinalid~de conforme configurado anterior 

mente. 

Dentro deste mesmo ponto de vista, Heider fez uma dis

tinção, hoje importantíssima para a teoria de atribuição, que se 

refere ao CAN (poder) e ao TRY (tentar) por parte do sujeito en 

volvido na ação. 

o CAN (poder, ser capaz), é função do poder, da habili 

dade do sujeito na tarefa que vai desenvolver,contra as dificul

dades do ambiente, ou da incapacidade do sujeito e das facilida-

des do ambiente. 

o TRY (tentar, esforçar-se) envolve a intenção 

(intentionl, o quanto o sujeito quer fazer aquilo, quanto se es

força (exe~tionl, o quanto se empenha para conseguir a sua inte~ 

ção, a própria motivação, que vari~ diretamente com a dificulda

de da tarefa, e inversamente com a capacidade do sujeito. Isto é, 

o que o sujeito tenta fazer e até que ponto se esforça para con-

seguir realizá-lo. 

Por isto tudo pode-se deduzir que a atribuição de cau-

salidade e responsabilidade pessoal variam de acordo com o papel 

do ambiente, dificuldade da tarefa, acaso, capacidade do sujei-

to, intenção, esforço. Do mesmo modo, no caso de um comporta -

mento ser atribuído à capacidade de uma pessoa, ela não é consi-

derada tão responsável por ele quanto no caso em que este 
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... 
e atribuído' à sua motivação. 

Estas distinções de Heider encontram alguns correlatos 

em outros estudiosos que, de um modo ou de outro,efetuaram dis

criminações que se aproximam destas, ou vice-versa. 

Angyal (1941) fala de fenômenos ,heteronclIDs como aqu!:, 

les que tem sua origem fora da pessoa e autônomos como aqueles 

que tem sua causação na pr5pria pessoa. -Para Rosenzweig) citado: 

por Heider (1970, pg.192), existiriam pessoas com reações intro-

punitivas e extra-punitivas, sendo que as pessoas intro-puniti -

lhes ~tendem a se verem como causas dos fatos infelizes que 

acontecem e pessoas extra-punitivas procuram indicar outras pes-

soas ou o ambiente como responsáveis pelas ocorrências. 

Esta diferenciação efetuada por Heider entre o ser ca-

paz e o tentar, e e~tre a causalidade pessoal e impessoal,é mui-

to importante porque veio influenciar diretamente os trabalhos 

de Weiner e colaboradores (Weiner et alli, 1972) nos estudos de 

atribuição de sucesso e fracasso, e na proposta de explicação ao 

processo motivacional com base na teoria de atribuição, que se-

gundo o pr5prio Heider (Harvey et alli, 1976~)constitui-se numa 

das linhas de pesquisa ligadas à teoria de atribuição que mais 

se desenvolveram nos últimos anos. 

Para Weiner e seus colaboradores (Weiner, Frieze,Kukla, 

Reed, Rest e Rosembaum, 1972, Weiner, 1972) que propuzeram um n~ 

vo modelo atribucional da motivação de realização, fundamentado 

em Heider (1958), e nos resultados de estudoi de "locus de con -

trole" (Rotter, 1966), os indivíduos utili4ariam quatro elemen -

tos causais distintos para julgar, antecipar, predizer, interpr~ 

tar um evento qualquer de realização: capacidade, esforço, difi-
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cu1dade da tarefa e acaso, dos quais seria função todo e 

quer resultado da ação das pessoas. 

qual-

Esta distinção é complementar àquelas efetuadas por 

Heider de causalidade interna ou externa, pessoal ou impessoal, 

bem corno à diferenciação efetuada por Rotter (1966) do locus de 

controle interno-externo, e neste sentido Weiner e colaboradores 

(1972) propõem que estes quatro fatores sejam distribuídos em 

duas dimensões distintas: 

- locus de controle da causa do evento: interno ou ex-

terno; 

- grau de estabilidade da causa em questão: estável e 

instável; 

o que poderia produzir a seguinte configuração, com a consequen

te colocação destes quatro elementos causais em cada urna das di-

versas combinações dos valores das duas dimensões consideradas 

(Weiner et alli, 1972): 

Tabela 1: Esquerra das causas deteIm:inantes dos cCffipJrtamentos{Heiner et alli· 
1972) 

Locus de Controle da Causa 

Interno Externo 

-rI! r--l 
r--l Q) capacidade Dificuldade da tarefa -ri > -..o n:l In:l 
n:l ti) 4-J 

(abi.e.it~{ ) (ta~ k d.e. n 6ic.u.e.t) 4-J ;:1 ti) 

ti) n:l ~ 
~ U 

n:l 
r--l 

Q) Q) 
"O "O > esforço acaso In:l 
;:1 Q) 4-J 
n:l "O ti) 

(e66oJtt) {.e.uc.kJ H n:l h 
(!) "O H 
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A opçao por um destes quatro fatores como indicador da 

causalidade explicativa de dada realização (sucesso ou fracas -

so) depende de uma série de informações a serem obtidas em cada 

caso particular, mas a pesquisa científica sobre este tema de-

monstrou que a opção por um ou outro pode ser descrita como sen 

do função das seguintes indicações, conforme quadro resuno agora 

apresentado: 

Tabela 2: Dados utilizados para inferências referentes às causas do suces-
so e fracasso (retirado de Weiner, 1972) / 

Elementos Causais 

Capacidade 

Dificuldade da 

tarefa 

Acaso 

Esforço 

Dados utilizados 

Número de sucessos, percentagem de suces 

sos, desempenho máximo, dificuldade da 

tarefa, padrão de sucessos 

Características objetivas da tarefa, nor 

mas sociais 

Características objetivas da tarefa, in 

dependência dos resultados,aleatoriedade 

dos resultados (padrão de desempenho), 

raridade do evento 

Resultado, padrão de desempenho', tensão 

muscular percebida, transpiração, persi~ 

tência na tarefa, co-variação do desem

penho com o va16r incentivo do objetivo, 

dificuldade da tarefa 

Além destes pontos já focalizados na tabela anterior, 

as pesquisas com o modelo proposto por Weiner e colaboradores 

(1972) demonstraram outras evidências bastante importantes. 

Frieze e Weiner (1971) encontraram que a inconsistên -

'-'-
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cia nos resultados obtidos por outros aumenta a atribuição cau

sal ã capacidade, esforço, e acaso, enquanto a consistência está 

mais associada à atribuição à dificuldade da tarefa; a consis -

tência temporal dos resultados dos outros faz crescer a atribui

ção à capacidade e dificuldade da tarefa e diminui a atribuição 

ao acaso. No caso do próprio sujeito fazendo atribuição causal 

às suas realizações, a consistência com as realizações no pas-

sado tende a estar associada à maior atribuição à capacidade e 

dificuldade da tarefa, e a inconsistência liga-se mais ao acaso 

e ao esforço. 

Mais importante entretanto é a constatação(Fitch,1970) 

de que o sucesso tende a ser atribuído mais às causas internas, 

ficando o fracasso como sendo causado pela dificuldade da tare-

fa e pelo acaso, ambos fatores externos, o que é um indicador lm 

portant~ da tendência de defesa e elevação de seu próprio ego no 

processo de atribuição de causalidade a eventos envolvendo a rea 

lização • 

Feather e Simon (1971) demonstraram que os sujeitos ten 

dem a atribuir os resultados esperados a fatores internos está 

veis (capacidade ou não) e os inesperados a fatores externos ins 

táveis (acaso, boa ou má sorte), resultados que são explicados 

baseando-se no princípio do equilíbrio de Heider (1958).Ao mesmo 

tempo se uma pessoa experimenta sucesso em uma tarefa, este 
.. 
e 

mais atribuído à capacidade pelos sujeitos com alta expectativa, 

do que aqueles sujeitos com baixa expectativa, enquanto que se 

um sujeito encontra o fracasso em uma tarefa, este é mais atri -

buído à falta de capacidade pelos sujeitos com baixa expectati-

va do que por aqueles com alta expectativa. 
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Weiner e Kukla (1970) em seus experirrerrtos sobre a atri

buição de recompensas e punições por observadores, quando se variavar.l a 

capacidade, o esforço dispendido, e os resultados alcançados pelos indivI 

duos envolvidos na tarefa, observaram que os sujeitos atribuiam maiores 

recompensas ao sucesso e menores punições pelo fracasso nos casos de pes-

soas esforçadas mas sem capacidadt:; ao passo que atribuiaJTl menores recom-

pensas pelo sucesso e maiores punições pelo fracasso àquelas pessoas que 

possuiam capacidade péL.YB. aquela tarefa, mas não se esforçavam em sua 

execução. Esses mesmos resultados foram obtidos por Heckhausen (1967), 

replicando este estudo na Alemanha Ocidental. 

Rodrig~es (1979 J 1980); numa réplica no Brasil dos ex 

perimentos de Weiner e Kukla (1970), com diferentes arrostras, demons 

trou que: 

lia) os mais recompensados por bons, resultados foram os esforçados 

e competentes na tarefa, os quais foram também os menos punidos 

por maus resultados. 

b) os rrenos recompensados por bons resultados e mais punidos por meus re

sul tados foram os não esforçados e incompetentes na tarefa I! • (Ro

drigues,1979). 

O autor conclui que existe uma diferença clara en-

tre os processos de atribuição utilizados pelas amostras amerl

canas e alemãs por' um lado, e as amostras brasileiras por ou

tro. Enquanto as primeiras valorizam mais o esforço pelo sucesso 

e punem mais o hão esforço pelo fracasso, no Brasil os sujeitos 

tendem a valorizar mais a capacidade pelo sucesso alcançado, pu 

nindo mais a incapacidade pelo fracasso. 

~ claro que estes pr'incípios, tão belll desenvolvidos por 
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We~ner e colaboradores, ainda dependem de muitos outros estudos, 

principalmente aqueles referentes a desvendar o problema da dúvi 

da se o esforço seria realmente uma característica instável, ou 

seria percebido como estável quando se analisa o comportamento 

de outros, já que é comum se ouvir "fulano é esforçado", e isto 

pode ser entendido como uma característica, uma capacidade posi-

tiva das pessoas. Do mesmo modo, este argumento pode ser aplica-

do ao acaso, sorte, azar, pois todos estes indicadores, tidos c~ 
-

mo externos e instáveis,em algumas sub-populações, principalmen-

te aquelas de baixo nível sócio- cultural, podem ser percebidos 

como internos e estáveis, como uma capacidade de algumas pes 

soas terem sorte, e outras azar, sendo percebidos como pessoas 

"azaradas" ou "sortudas". 

Todas estas pesquisas necessitam ser mais desenvolvi -

das dada a sua relevâpcia para o fenômeno da motivação de reali

zação, da compreensão dos processos utilizados e das implicações 

às diversas classes sociais e raciais. 

2.1.2 - Níveis de Atribuição 

Como visto anteriormente, existem diferenTes níveis em 

que a causalidade pode ser' atribuída a uma pessoa, e esta varla-

ção é dependente do engajamento do sujeito na ação e das forças 

do ambiente que colaboram para a consecução daquele ato. Assim 

sendo, Heider, inicialmente em seu artigo de 19lP~ e mais detalha 

damente na obra de 1958, definiu sucessivos estágios de atribui-

ção de responsabilidade ao sujeito pela ação, indo dos 
~ . 

nlvelS 

mais inferiores, onde ao sujeito seria atribuído menor grau de 

responsabilidade pelo ato, at~ níveis onde a responsabilidade do 
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sujeito seria maximizada. Esta proposta envolvia a variação pro

gressiva do nível de engajamento pessoal do autor da ação, bem 

como a indicação de que estes níveis correriam paralelos aos es 

tágios de desenvolvimento humano, isto é, os critérios de causa

lidade e intencionalidade seriam progressivamente definidos pelo 

homem ao longo de suas etapas de desenvolvimento. 

Nível 1 - Associação (a~~oclatlon). Neste nível mais 

baixo "a pessoa é considerada responsável por qualquer efeito 

que esteja, de qualquer forma, ligado a ela, ou pareça de alguma 

forma ter esta relação". (Heider, 1970, p.133) 

Como exemplo desta situação citam-se os casos de indi

víduos que sao cumprimentados pela vitória do time de futebol do 

qual são torcedores, de pessoas que são estereotipadamente cul 

padas por fatos que outros de sua raça, cor, credo religioso, na 

cionalidade, tenham cometido, mesmo que em gerações anteriores a 

sua, de sujeitos que são responsabiliza~os s6 porque estão no lu 

gar onde o evento ocorreu. 

Níve!..l. - Causalidade - Engajamento (Comml~~loH, cau~a 

llty, extended Comml~~loHl - O indivíduo é responsável por tudo 

o que tenha feito. Sendo a pessoa condição necessária ao aconte

cimento do evento, isto já basta para lhe ser atribuída a origem 

da ocorr~ncia, sendo julgada nao por suas intenções mas pelos 

efeitos que causou. 

Este nível est~ relacionado ao que Piaget (1932)demoni 

nou respons~bilidade objetiva que se caracteriza por um estágio 

primitivo da responsabilidade subjetiva, 0casi~o em que o foco 
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principal do julgamento torna-se a intenção do sujeito em reali 

zar o ato e seus motivos. 

Na verdade pode-se afirmar, pelo que foi visto ante-

riormente, que este nível caracteriza-se ainda por uma causali-

dade impessoal, uma vez que nao é definida intenção por parte 

do sujeito em realizar a ação. 

Como exemplo, o sujeito é responsabilizado por ter 

derrubado involuntariamente um vaso de flores, ou por ter toca-

do uma campainha de uma casa e acordado o bebê que ali dormia. 

Nível 3 - Previsibilidade (Fo~e~eeabitity, Ca~ete~~ 

Commi~~ion - G sujeito é considerado respons~vel pela - . ocorrenCla 

do evento no qual está diretamente engajado, na medida em que a 

consequência deste ato poderia ser prevista, e lhe faltou capa

cidade e/ou esforço para exercer controle e evitar a ocorrência 

do fato. Mesmo não sendo seu obj~tivo, e deste modo não haven-

do intenção, o que descaracteriza a causalidade pessoal, o sujei 

to é responsabilizado pelo evento porque pod€ria tê-lO evitado, 

seja porque conhecia anteriormente as chances de oco~r~ncia da' 

quele efeito, naquela situação, seja porque no decorrer da ação 

poderia ter previsto o efeito e tentado control~-lo. 

Como exemplo deste nível 3 pode ser citado o caso de 

um sujeito que atira uma ponta de cigarro acesa pela janela d6 

edifício, e a mesma atinge uma senhora, queimando-lhe a mao. O 

sujeito claramente não teve a intenção de queimar a mão da se -

nhora com o cigarro, mas existe alta probabilidade de que em se 

atirando urna ponta de cigarro pela janela do edifício acabe- se 

acertando alguém lã em baixo. A pessoa é responsabilizada pela 

ocorrência porque poderia ter previsto que isto poderia accnte-

cer, e consequentemente evitado o fato. 
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Nfvel 4 - Intencionalidade (Intention, Intentionality, 

Pu~po~ive Commi~~ion) - Neste nfvel 4 ~ que se caracteriza to-

talmente a causalidade pessoal, onde o suj ei to tem a intenção de 

provocar o efeito e pode mesmo persegui-lo, sendo atribufdo es

te nível somente nos casos onde claramente se detecta a intenção 

de que o sujeito pretendeu realizar o ato. Este nível correspon

de à responsabilidade subjetiva preconizada por Piaget (1932),0~ 

de o sujeito ~ percebido como causador apenas nos casos onde bus 

ca a determinação dos eventos. 

Um exemplo para este nível pode ser o caso de um sujei 

to que ~ responsabilizado porque deliberadamente decidiu e exe

cutou a derrubada de uma árvore no quintal de sua casa, uma vez 

que este era seu desejo. 

Nfvel 5 - Justificabilidade (.JMUá.w.bLf.J.:ttj" _' I n 'tee 'C.o~ 

mi~~ion, Ju~ti6ied Commi~~ion) - Atribuições de responsabilidade 

efetuadas a este nível 5 consideram que os motivos que levaram 

o sujeito a executar o ato não são inteir~lente seus, mas podem 

ser entendidos como decorrentes da ação do meio exterior sobre 

ele. O sujeito realmente agiu deste modo, mas ele não ~ tão res-

ponsável por este fato, na medida em que havia motivos para a -

gir assim, ele foi provocado, foi obrigado, foi compelido, foi 

mandado agir desta maneira, e assim a sua responsabilidade não ~ 

total, mas sim dividida com o mandante, com o provocador, com o 

elemento que o obriga a agir, ou seja, o meio ambiente (aqui compr~ 

endendo ta~b~m as outras pessoas) . 

... 
Um sujeito que apos receber um empurra0 em urna discus 

- ~ sao agride seu interlocutor, e outro que sob uma ameaça e intima 

do a emitir um comportamento qualquer, têm a responsabilidade p~ 
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los seus atos dividida com os que determinaram esta ação. 

Muitos estudos foram realizados para testar ou ampliar 

as idéias de Heider sobre urna teoria evolutiva da Atribuição de 

Causalidade, no sentido do desenvolvimento do ser humano,da cla~ 

sificação evolutiva dos eventos em ordem crescente de responsabi 

lidade e causalidade pessoal pelo ocorrido CSedlak, 1979; Shaw e 

Reitan, 1969; Shaw e Schneider, 1969; Sulzer e Burglass, 1968; 

Shawe Iwawaki, 1972; Harris, 1977), dos quais vamos descrever 

brevemente os estudos de Shaw e Suízer (1964),segura~ente o mais 

citado de todos por ter sido um dos precursores, e Finchan e Jas 

pars (1979) como um dos mais recentes. 

Shawe Sulzer (1964), num pioneiro trabalho, conside -

rando os 5 níveis de atribuição de Heider, pretenderam verificar 

corno são atribuídas responsabilidades a um sujeito envolvido eD 

certos eventos da vida diária, como variam estas atribuições em 

grupos de crianças e de adultos, e aind~ que diferenciações so-

frem os resultados ao se considerar o final positivo ou ner,ativo 

destes eventos. 

Para tanto montaram dois experimentos similares e tom~ 

ram como sujeitos grupos de crianças entre 6-9 anos e grupos de 

adultos entre 17-38 anos, aos quais aplicaram estórias de cada 

um dos cinco níveis de atribuição definidos por Heider, onde os 

sujeitos deveriam indicar se o personagem da estória era ou -nao 

responsável pela ocorrência, e caso positivo, indicar o quanto, 

em uma escala de cinco pontos, com o 5 significando o mais alto 

grau de responsabilidade. As estórias eram muito simples,e a tí-

tu].o de ilustraç~o urna delas deve ser citada; Nível 3 
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c.omm-tJJ-ton - final negativo). "Quando os doces passaram, Perry 

pegou cinco. Não havia o bastante para todos, e um dos meninos 

ficou sem menhum. f Perry responsável pelo fato do outro menino 

-nao pegar nenhum doce?" (Shaw e Sulzer, 1964). 

Os resultados indicam diferenças entre as duas popula

ções nos cinco níveis considerados, o que reforça as suposições 

de Heider acerca das etapas do desenvolvimento da atribuição, e 

que as crianças atribuem maiores responsabilidades que os adul -

tos nos casos colocados nos dois primeiros níveis, e estes, ao 

contrário, atribuem maiores responsabilidades que as crianças 

aos sujeitos dos casos dos três níveis mais altos de envolvimen-

to pessoal. Isto traz suporte ~s id~ias de que as crianças -sao 

mais indiferenciadas que os adultos no que diz respeito ~ impor-

tância das variáveis pessoalS e ambientais no processo de atri -

buição de causalidade. Ao mesmo tempo ambas as populações tendem 

a atribuir maior responsabilidade aos sujeitos nos casos de fi-

nal negativo que positivo. 

Outro dado importante revela que, ao contrário do esp~ 

raào, as justificativas envolvidas no nível cinco -nao reduzem 

significativamente a quantidade de responsabilidade atribuída 

aos sujeit"os. 

Como conclusão de seus estudos Shaw e Sulzer (1964) ln 

dicam a confirmação das suposições de Heider (1958) de que a re

levância dos fatores ambientais na produção dos efeitos ~ ° de-

terminante mais importante da atribuição de responsabilidade;de 

que as crianças são mais indiferenciadoras que os adultos na a-

tribuição de responsabilidades ao meio ambiente ou à pessoa; que 
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o final das estórias, se positivo ou negativo, influencia o 

processo de atribuição de responsabilidade; que o nível 5, prec~ 

nizado por Heider envolvendo justificativas ao ato, nao reduz 

significativamente a quantidade de responsabilidade atribuída 

aos sujeitos. 

Ao mesmo tempo os autores sugerem novos estudos com os 

níveis de atribuição de causalidade envolvendo outras vari~veis 

corno: especificidade ou generalidade da situação,relevância pes-

soal dos eventos, variação de intensidade do final das estórias, 

associação entre o ator e o efeito. 

Recentemente Finchan e Jaspars (1979) realizaram um es 

tudo com sujeitos de diferentes idades envolvendo os cinco 

veis de atribuição propostos por Heider, e sua consequente teo-

ria evolutiva do processo de atribuição, contendo corno principa-

is inovações: 

a - inversão dos níveis 4 e 5 propostos por Heider-

(1958) e examinados por Shaw e Sulzer (1964), buscando UffiCTescen 

te nível de causalidade pessoal, com a justificabilidade ficando 

em um nível mais baixo de causalidade pessoal do que a intencio-

nalidade. Deste modo, a ordem dos cinco níveis para Finchan e 

Jaspars (1979) ficaria a seguinte: 

nível 1 - associação 

nível 2 - causalidade 

nível 3 - previsibilidade 

nível 4 - justificabilidade 

nível 5 - intencional idade 
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b - definição de um sexto nível de atribuição denomin~ 

do Super-intencionalidade (~upehehogationl, onde o sujeito ape-

sar de solicitado a não cometer o ato, o faz, numa indicação de 

super causalidade pessoal. 

c - o estudo da variação da atribuição de culpa e cau

salidade aos atores das estórias, como sendo outra pessoa ou pe 

dindo ao sujeito que supusesse ser ele próprio envolvido no caso. 

Os resultados indicam uma crescente atribuição de cau-

salidade ao ator conforme variação dos níveis de envolvimento, e 

associação significativa entre os níveis de atribuição e as ida

des dos sujeitos, de acordo com os princípios de Heider,com grq~ 

des diferenças nos primeiros níveis de causalidade pessoal e pe

quenas diferenças entre os grupos de sujeitos nos níveis mais e-

levados. Ao mesmo tempo os daàos demonstram que os sujeitos de 

idade mais baixa diferenciam menos nitidamente os cinco 
~ . 

nlvelS, 

do que os sujeitos de idade mais alta, e os adultos (os sujeitos 

a partir de 8 anos já distinguem entre intencionalidade e justi-

ficabilidade). 

No sexto nível preconizado por Finchan e Jaspars, onde 

haveria uma causalidade pessoal ainda maio~, os resultados -nao 

são tão diferenciados que permitam esta distinção, e os próprios 

autores terminam por sugerir a nao adoção deste sexto nível de 

atribuição de causalidade. 

Só os sujeitos malS novos sao afetados pela variação 

de envolvimento na situação, com variação de diferenças opostas 

~ direção esperada: níveis maiores de culpa são atribuídos aos 
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casos onde o sujeito está malS diretamente envolvido do que no 

caso de outras pessoas serem as envolvidas. 

Estes dados todos, além de complementar e suplementar 

as idéias de Heider, no geral parecem oferecer frandes e constan 

tes apoios à existência dos diferentes níveis de atribuição de 

causalidade e sua consequente associação às etapas de desenvolvi 

mento do ser humano. 

2.1.3 - Din~mica do Processo de Atribuição de Causalidade 

Após conhecermos os diversos níveis em que sao aloca -

- ~ ~ das as atribuiçoes de causalidade por um evento qualquer, e poss~ 

vel se dizer que os indivíduos participantes do processo de atri-

buição de causalidade podem simplesmente responder ã questão Ifquem 

foi o responsá':el?" ou buscar níveis mais profundos de explica 

ções envolvendo os "porquês" dos eventos e os "porquês" dos I!por-

quês" sucessivamente. 

- . Heider (1970) define muito bem esta sequencla para o 

caso de que alguma coisa desagradável tenha acontecido a UlT'_a pes 

soa P: 

"I. QUal a origem c.c x ? Terá acontecido por' acaso?Serâ que 

o próprio p a causou? Suponhamos que a fonte percebida é outra 

pessoa o • 

2. Nesse caso, pode-se perguntar se os maus-tratos fo 
, 

ram intencionais ou não. Talvez o acontecimento desagradável nao 

fosse dirigido para p. Talvez o tivesse feito isso para afradar 

outra pessoa e, assim, nâo tinha qualquer desejo pessoal de fe-
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rir p. Talvez o objetivo real de u fôsse beneficiar p, mas os 

seus meios foram errados. Ou talvez os maus-tratos fossem apenas 

um meio necessário para ajudar p. Quando um pai castiga um filho 

ou quando um médico machuca um paciente geralmente os maus-tra

tos não são o objetivo. No entanto, vamos supor que n desejasse 

maltratar p. 

3. Pode-se procurar um nívél ainda mais profundo de 

atribuição, ao perguntar por que u desejava maltràtar p. Por que 

não gosta de p? Por que é uma pessoa agressiva? Por que procura

va vingar-se de uma ofensa real ou imarinária? Por que p merecia 

ser castigado? Se p julga que ó não gosta dele, pode,depois, pr~ 

curar a causa dessa relação nep,ativa. Talvez o fato de não gos -

tar decorra do que q disse a 0, a respeito de p. Ou pode haver 

uma interpretação intropunitiva, isto é, p sente que o nao p;osta 

dele porque cometeu erros; v tem razão em não gostar de p." (Hei 

der, 1970, pg. 287). 

Da mesma manelra que parece existir certa preferência 

por atingir os pontos mais profundos e completos desta explica -

ção causal, Heider (1970) menciona o fato de oue há uma tenóên 

cia a ver ° sucesso ou o fracasso das pessoas como decorrentesce 

suas próprias características ou ações, e para isto oferece o aE 

gumento de que as pessoas como elementos causais absolutos tran~ 

formariam eventos irreversíveis em reversíveis. Pode-se acrescen 

tar a esta indicação o fato de que o homem apresenta uma carac -

terística de plasticidade de ação não encont~ada em outros ele -

mentos quer da natureza, quer da organização social, e seria pr~ 

cisamente, em nosso entender, a consciência que todos os homens 

possuerr. de que são capazes de ap:ir de um modo ou de outro, a 
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qualquer momento, que explicaria esta preferência por atribuir a 

origem dos eventos as pessoas, urna vez que sabedores de sua pla~ 

ticidade, seria mais plausível, em igualdade de condições,que a 

pessoa fosse responsável ou pudesse ser responsável pelos even -

tos onde está envolvida. 

Esta situação gerou afirmativas por parte de Heider 

(1970) acerca da dinâmica do processo de atribuição e de variá -

veis que estão a ele conectadas, que mais tarde vieram a funda -

mentar importantes ramos da pesquisa em atribuição de causalida-

de. 

Uma destas afirmativas envolve o fato de que há urna 

tendência de perceber a Sl mesmo e aos outros de mane1ras dife 

rentes, e de que isto afeta o processo de atribuição; de que a 

outr'a pessoa é percebida corno vivendo no mesmo mundo aue nós e 

percebendo as coisas corno nós o fazemos: que um estranho que -ve 

a situação de outro justifica sua opinião através de atribuição 

à pessoa, enquanto esta faz atribuição ao objeto. Mais tarde es 

tas e outras afirmações intuitivas, infênuas, vieram a receber 

boa dose de confirmação nos estudos derivados da distinção que 

fizeram Jones e Nisbett (1972) das atribuições efetuadas por ato 

res e observadores, por elementos que estavam engajados nas ocor 

rências, e por outros que apenas observavam, que se constituem 

numa das áreas mais desenvolvidas da teoria da atribuição de cau 

salidade. 

Outro ponto importante indicado por Heider (1970) é o 

da tendência a manter o alto nível do ero, de auto-estima, ao se 

efetuar as atribuições de causalidade, quando se procura atribu-
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lr os bons atos a si mesmo e os atos ruins aos outros ,ou ao meio 

ambiente. Estas indicações deram orif,em aos estudos posteriores 

de Snyder e seguidores (Snyder, Stephan e Rosenfield,1976;Snyder 

Stephan e Rosenfield, 1978; Stephan, Rosenfield, Ste~han,1976)a-

cerca do eeotismo (epot~~mJ que seria uma tendência a atribuir 

os atos com consequência positiva a características da própria 

pessoa (capacidade, esforço) e os maus atos às características do 

ambiente (dificuldade da tarefa, azar) quando se referisse a si 

próprio, e no caso dos outros indivíduos indicar as característi 

cas do meio ambiente como responsáveis pelos seus bons atos, e 

suas incapacidades ou falta de e~penho pelos seus maus atos. 

Um terceiro aspecto mencionado por Heider (1970) envo! 

ve o fato de que as emoções e necessidades s~o afetadas pela a -

tribuiç~o de causalidade. Isto ocorre porque são relacionadas 

aos significados dos efeitos, e estes são determinados diretamen 

te pela atribuiç~o a uma orlgem. 

Estas afirmativas vieram malS tarde a receber total 

apoio nos trabalhos de Schachter e colaboradores (Schachter e 

Singer, 1962; Schachter e \Vheeler, 1962; Schachter, 196L~; Nisbett 

e Schachter, 1966). Estes estudos demonstraram serem os fatores 

fisiológicos imediatos, as percepções de pessoas, e os processos 

de atribuição de causalidade ,importantes determinantes na ocor -

rência dos estados emocionais de natureza diversa. 

. ~. 

Outro aspecto muito bem focalizado envolve o prlnclplo 

do equilíbrio e a atribuição de causalidade~sobre o que Heider 

(1946) abrindo seu artigo, fez uma afirmação muito importante:"A~ 

t~tude~ towaJtd p(>_Jt~on~ alld cauôa.t ltl1~t óoJtma.t-ioH~ ~n1.tlte.l1ce eac.h 
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othen". Mais adiante completava dizendo que no caso de serem as 

atitudes para com uma pessoa similares às atitudes para com um 

evento que esta produziu, mais facilmente este evento seria atri 

buído à pessoa. 

Mas já em 1944 ele dava mostras da ligação que faria 

mais tarde entre o princípio do equilíbrio e teoria da atribui -

- # çao, ao afirmar que a pessoa e conectada ao ato pelo efeito da -
~.~~ilaridad~? o que explicaria a dificuldade na recuperação de 

presos e doentes mentais. Ainda faria um complemento ao citar 

Zillig (1928) que observou ser a má performance atribuída a cri-

anças impopulares, e de modo geral os atos maus serem conectados 

r às pessoas más. Ao mesmo tempo, uma situação que apresentasseuma 
~ 
i boa configuração, um estado de equilíbrio, tenderia a favorecer 

e a facilitar o processo de atribuição de causalidade como um to 

do. 

. ~. 

Talvez esses prlnclplos governem mesmo os achados rela 

tivos aos princípios do egotismo, ã diferenciação ator x observ~ 

dor, à dificuldade em atribuir a nós ou a nossos amigos as fa

lhas de cada um, e ao mesmo tempo ã facilidade em imputar a nos-

sos inimigos as ocorrências negativas, lembrando ainda a aproxi-

mação entre os dois conjuntos de postulados, do princípio do e -

quilíbrio e da teoria de atribuição, que fizeram Rodrigues e New 

comb em sua recente monografia (1980). 

. .... 
Num dos poucos testes destes prlnclplos, Regan,Strauss 

e Fazio (1974) encontraram resultados que tendem a confirmá -los 

quase inteiramente: os jogadores de quem gostamos tendem a ser 

vistos como mais habilidosos do que aqueles de quem não ~osta-
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mos; ~ujeitos tendem a atribuir al~ níveis de habilidade em 

uma tarefa às pessoas de quem gostam e baixos níveis às pessoas ------- --
de quem não gostam; num caso de um bom resultado em um jogo, o 

.. 
mesmo e visto, para o caso de pessoas amigas, como um bom indic~ 

dor da existência de habilidade na pessoa, e um mau indicador no 

caso das pessoas de quem não se gosta. Sumariando afirmam os pe~ 

quisadores: 

"Quando se ouve que um amlgo teve uma ação pró-social, 

atribui-se a ação às características do amlgo e julga-se a açao 

relativamente louvável. Ao se ouvir que a mesma ação foi executa 

da por alguém de quem não se gosta, a ação é mais facilmente a-

tribuída externamente, a fatores situacionais, e menos facilmen-

te vista como digna de louvores" (Regan, Strauss e Fazio ,1974 ,p. 396). . 

Além destes dados podemos distinguir algumas afirma 

ções de Heider (1958) que inspiraram, e mais tarde vieram a dar 

origem, aos brilhantes trabalhos de Kelley (1967). Uma delas diz 

respeito a que, se em algumas vezes a pessoa aprecla um objeto 

qualquer e em outras vezes não gosta do mesmo objeto, a variação 

deste efeito é dependente da pessoa, do seu interior, e não do 

objeto. Em outra passagem afirma que se um sujeito está inform~ 

do que outro teve sucesso ou fracassou em uma atividade entre to 

dos os outros que tentaram, este sujeito tenderá a atribuir o 

sucesso ou o fracasso à pessoa, mas se todos que tentaram taDbém 

conseguiram êxito ou fracasso, a tendência é atribuir o efeito à 

facilidade ou dificuldade da tarefa em pauta. 

Como consequência de todas as informações discutidas 
'. 

neste capítulo fica a impressão clara e absoluta de que é muito di 
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fícil indicar a origem da preocupação de Heider com a atribuição 

de causalidade, que talvez remonte já a sua tese de doutoramento 

de 1921, do mesmo modo que é extremamente arriscado apontar as 

áreas onde exerceu maiores influências, ainda que Harvey e Smith 

(1977) tenham afirmado que ela esteja na definição de composição 

do processo como um todo e das variáveis envolvidas na atribui -

ção de causalidade. 

Entretanto, uma COlsa fica patente, e que Harvey,Ickes 

e Kidd (1976h), com muita propriedade e justiça afirmaram:ser ho

Je impossível separar Heider do estudo da percepção de pessoa e 

da atribuição de causalidade, e quem não o aceitar de imediato 

basta ver o número imenso de citações que recebe nas obras mais 

importantes e atuais destes temas. 
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2.2. - EDWARD E. JONES E KEITH E. DAVIS - DOS ATOS As OISPOSI

ÇOES, OU A PRIMEIRA SISTEMATIZAÇAO DAS IDtIAS ACERCA DA 

TEORIA DA ATRIBUIÇAO. 

Na obra de Fritz Heider, já apresentada anteriormen-

te, um elemento importante permanece constante em todas as suas 

afirmativas: nas relações sociais o sujeito encontra-se reversa 

mente na posição de ator e de percebedor, e quando nesta última 

busca as invariâncias, as constâncias. que se encontram anterior 

mente às ações, para tornar psicologicamente mais estável e pre 

dizível o mundo em que vive. Diz mesmo que a tarefa fundamental 

da pessoa percebedora é interpretar e inferir os antecedentes 

causais de uma dada ação, e esta tarefa de estabelecer -razoes 

para uma ação implica no estabelecimento de ligações entre os 

comportamentos observados e as disposições estáveis dos autores 

das ações. 

Naturalmente que este último çaso refere-se unicamen 

te às atribuições de causalidade à pessoa envolvida na ação, ou 

seja, causalidade interna. E é precisamente sobre este ponto 

que Jones e Davis (1965) desenvolvem a primeira sistematização 

de conhecimentos da Teoria da Atribuição, a partir das idéias 

iniciais de Heider (1944, 1958), em um artigo intitulado: "FJtom 

ae~~ ~o dl~po~l~lon~: the attJtibutlon pJtoee~~ ~n pen~on peneep-

tlon". (Jones e Davis, 1965) 

Esta teoria envolve o estudo dos fatores que influen-

ciam a atribuição de intenção a um ator por parte de um observa 

dor, e compreende uma série de postulados sobre como um perceb~ 

dor faz inferências acerca do que um ator está tentando provo-
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car com um ato particular, e que características deste indiví-

duo estariam na base de todas essas ações. 

vê-se, por estes dados preliminares, que o trabalho 

de Jones e Davis refere-se às inferências que o percebe dor faz 

de correspondências entre atos e disposições ou caracter,ísticas 

dos autores (att~ibute-e66eQt linkagel, por isto mesmo sendo às 

vezes denominada "Teoria das Inferências Correspondentes". 

A este respeito, a viga mestra das idéias de Jones e 

Davis é o conceito de correspondência: sobre o qual dizem" 

quando o percebedor infere características pessoais, como nma -
forma de explicação para a ação, essas características pessoais ----...... ..... 

podem variar no .~ em que el'2-s_ c9E!'espondam ao comportamento 
..... _._. ___ , __ ~ ___ ".-· ........... ___ 9 .... __ .. ~~ ..... _~_ 

~ue elas tencionaram explicar. Correspondência refere-se à ex-
------

tensão em que o ato, e a característica ou cttributo subjacente, 

são similarmente descritos pela inferência". (Jones e Davis, 

1965, pág. 223). 

Deste modo dizer que um sujeito é agressivo, -e que-

rer dizer ao mesmo tempo e em outras palavras, que ele está dis 

posto a aglr de forma agressiva frente a uma série de situa-

ções, ou seja, inferir a intenção e disposição do indivíduo di 

retamente a partir do seu comportamento. 

Estes fatos imediatamente nos levam a considerar que 

o estabelecimento das intenções do sujeito ator é uma -pre-

condição para a inferência de característicás estáveis, de dis 

posições do sujeito, o que confere automaticamente significação 

à ação. O caminho parece ter que ser trilhado a partir dos 
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atos do sujeito, inferindo as intenções que norteariam aqueles 

atos e, paulatinamente, aprofundando-se nos "porquês" dos fa

tos, até indicar as estruturas disposicionais que serVlrlam de 

base para aqueles atos. 

Assim as respostas do percebedor seriam nesta ordem, 

e às seguintes 0uestões: 

- em que medida uma intenção pode descrever esta a-

ção? (e aqui é pré-condição o conhecimento da his

tória passada do sujeito e de suas habilidades); 

- em que medida uma dada propriedade disposicional po 

de explicar esta intenção?; 

- e, em consequência, em que medida uma dada proprie 

dade disposicional pode explicar esta ação? 

Neste contexto são entendidas tanto as intenções 

quanto as disposições, como atributos da pessoa, as prlme:J..ras 

mais variáveis e instáveis, e as segundas mais estáveis e per-

manentes, em um modelo que assim pode ser representado: 

Figura 4 - O paradigma da ação-atribuição (retirado de 

1965, pág. 222) 

Jones e Davis, 

N!VEL DA INFERtNCIA N1VEL DA OBSERVAÇÃO 

I 

~ Dl} < HABILIDADE ~: f E 1 

DISPOSIÇÃO ~: INTENÇÃO tt • /:~CO~!.o()RI'A"1Crro ---..EIEITOS ~: 
D CONHLCn1ENTO I E4 

4 I 

/ ... ,;' 
;r. 

,-(.-

/ 

/ 
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Ou como este apresentado por Ashworth (1979), e a se 

gUlr reproduzido: 

Figura 5 - Paradigma. de atribuição a partir da ação (Ashv.rorth, 1979) 

ATRIBUIÇÃO ATRIBUIÇÃO 
EVENTO A MOTIVO A MOTIVO 

INTER1IJO PESSOAL 

açao espe processo processo 

cífica- de julga- de julga-
ffi?J1to de 

corro ori- rrento de 
~sr:osi-gem dos intenção 

eventos çoe~ pes-
SoalS 

Aqui ~ importante fazer uma distinção entre ato ou 

açao e efeito. O ato ~ um comportamento molar do sujeito e pode ---------- - ----------"_ .•. _-,-'"--_ ... ~ .... "'. 
provocar um ou mais efeitos distintos, que passam a se caracte-
.-""-" '-'-"_,., ~ .-~ .. -.,~ ... <T. ---"'-"'~---""'_._-.,._ .................... '-~""~--"'./'> "'--~ ........ ,*,~~ ... __ ......... ~ ___ ~". ~~. __ ,... ............ _ •• ~ ... ~ ~ .H_,~ .. ~ ~_"",_.'~ ~ .... ~~"_'." 

rizar então, estes últimos, como as consequências dos atos. E, 
- ~ ........... "....-.. ~""' ..... -" ........ &.~.-.. ~"--""-~'''~~~.'' 

como decorrência, julga-se necessário operacionalizar mals o 

conceito de correspondência, oferecendo-se sua definição . 

. Segundo os próprios LTones e Davis (1965, pág.224) "D~ 

da uma conexão característica (a~~~~bu~e)-efeito que ~ ofereci 

da para explicar por que um ato ocorreu, a correspondência aumen 

ta na medida em que o valor atribuído à característica (a~~~~ 

bu~e) se diferencia da concepção que os juíies têm dos valores 

m~dios das pessoas naquela característica" (a~~~~bu~e). 

Os passos seguidos física ou psicologicamente para al 
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cançar a inferência de disposições estáveis do ator que viriam 

a explicar os comportamentos por este emitidos, bem como os ob

jetivos atingidos, podem ser descritos de formas variadas, mas 

alguns deles são imprescindíveis de serem mencionados: 

1. Estabelecer o lay-out de todas as alternativas de 

decisão de que dispõe o ator, acopladas aos diversos efeitos ca 

racterísticos de cada uma; 

2. Alocar os efeitos associados às alternativas nao 

escolhidas e comparar com os efeitos da alternativa escolhida, 

lembrando aqui o fato de que os efeitos comuns as duas classes 

de alternativas (escolhidas e não escolhidas) não oferecem in

dicação informativa alguma e consequentemente nao interessam ao 

processo como um todo; 

3. Considerar como efeitos que o ator gostaria de eVl 

tar aqueles efeitos não comuns associados às alternativas nao 

escolhidas, e como efeitos desejados aqueles efeitos não comuns 

associados à alternativa escolhida; 

4. Com a determinação dos efeitos não comuns nas três 

etapas anteriormente descritas o percebedor pode iniciar o pro

cesso de inferência de correspondências entre os fatos observa

dos e aqueles outros explicadores destes fatos, que se consti

tuem nas intenções e disposições do ator. 

A inferência de intenção por parte do ator em conse

guir o efeito observado ~ o primeiro passo importante e obriga 

t6rio na inferência de disposições mais estáveis do autor. A 

chance de que esta inferência seja verdadeira ~ máxima quando 
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a probabilidade de que um comportamento que o sujeito qU1S eml

tir provoque dado efeito é igual a um, e é mínima quando um com 

portamento tem a mesma probabilidade de vir a ocasionar diver

sos efeitos, o que é uma demonstração de que o ator não é tão 

convicto na provocação daquele efeito, afetando também a atri

buição de intenção. Em outras palavras, a probabilidade de um 

ato vir a provocar dado efeito é função direta da desejabilida

de deste efeito por parte do sujeito, e inversa ao número de ou 

tros efeitos que estejam competindo com o desejo do ator. 

5. O último passo envolve a determinação das caracte 

rísticas estáveis do sujeito que o comportamento e o efeito re

velam, e que se mostram diferentes das outras pessoas. Isto na 

da mais é do que a atribuição de disposições do sujeito que ex

plicariam aquele dado comportamento. 

Como ilustração deste processo pode-se citar um caso 

desenvolvido por Jones e Davis (1965) e que se refere à escolha 

de um marido pela senhorita Adams, que recebeu propostas de ca

samento de três pessoas: Bagby - fisicamente atraente, alto sta 

tus social, e com boa situação financeira; Caldwell - fisicamen 

te atraente, com boa situação financeira e tendo manifestado 

seu desejo por um lar com muitas crlanças; e Dexter, que é fisi 

camente atraente e intelectual. 

Seguindo os passos anteriormente descritos e os resul 

tados destas análises pode-se chegar ao seguinte: 

Efeitos a serem considerados para o casamento: 

a - si.tuação financeira 
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b . - social - pOSlçao 

c - satisfação sexual 

d - crianças 

e - satisfação intelectual 

1. A escolha 

Caldwell 

2. A eliminação dos efeitos comuns (c para todos) 

3. Reagrupamento de efeitos não comuns, determinando para cada 

escolha: 

- - -Bagby: b e procurado, d e e nao sao considerados como elemen 

tos importantes 

Caldwell: d é procurado, b e e nao importantes 

Dexter: e é procurado, b e d considerados não importantes, a 

é indesej ável. 

4. Inferências, 

-Caso a Senhorita Adams escolha o Sr. Bagby ela e uma snob; 

caso escolha Caldwell, a senhorita Adams é do tipo maternal; e 

caso escolha Dextcr é uma intelectual. 
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2.2.1. - Fatores que Determinam o Grau de Certezas nas 

Inferências 

Jones e Davis (1965) definiram quatro fatores básicos 

que oferecem informações ao percebedor acerca dos motivos do 

comportamento do ator, e que por este fato mesmo devem ser abso 

lutamente considerados no processo de atribuição de 

ções. A variação destes fatores, que não devem ser 

disposi

entendidos 

como entidades estanques e separadas, mas como elementos dinâmi 

cos, envolventes e entrelaçados, ~ que vai determinar o quanto 

de certeza possui o percebedor acerca das inferências que fez 

a respeito das disposições e intenções do ator. 

Esses fatores foram definidos como: 

- nao comunalidade de efeitos; 

- relevância.hedônica dos efeitos ao percebedor; 

- personalismo dos objetivos em relação 

dor; 

ao perceb~ 

- extremidade ou desejabilidade social dos atos e e 

feitos; 

e para cada um deles que serão arordados com maior profundidade a 

seguir são apresentados a descrição de cada um, os postulados 

fundamentais que regem sua utilização, as pesqulsas que supor

tam os postulados e hipóteses iniciais, e alguns exemplos escla 

recedores de sua aplicação. 

A. Não Cornunalidade de Efeitos 

o indivíduo quando se comporta de uma dada forma em 

uma situação definida, geralmente o faz após uma ~scolha entre 

várias alternativas de respostas que tinha a sua disposição, e 



que poderialTl causar um ou outro efeito, produzir um ou outro re 

sultado. Se o sujeito escolheu a forma X de se comportar naque-

la situação e abandonou as formas Y e z, é de se esperar que as 

alternativas rejeitadas apresentavam efeitos, ou probabilidades 

de efeitos, diferentes daqueles associados à alternativa X. 

Esta sequência de escolha repete-se ao longo da vida 

do sujeito por milhares de vezes, sendo uma decisão em dado mo-

mento influenciada por outras decisões já tomadas em um passado 

mais ou menos distante. Neste sentido, é imprescindível o conhe 

cimento destes outros comportamentos do sujeito, de sua histó-

ria passada, da cultura onde vive, da observação de outros com 

portamentos em outras situações semelhantes ou não, pois estas 

informam muito e facilitam o processo de atribuição de disposi-

ções estáveis do sujeito, ao mesmo tempo em que garantem malor 

confiabilidade a estas inferências. 

~ sempre útil, portanto, efetuar comparaçoes entre os 

possíveis motivos e efeitos associados às alternativas escolhi 

das e aqueles relacionados às alternativas rejeitadas, pois 

quanto menor o número de motivos e efeitos similares entre es-

sas duas classes de alternativas, maior volume de informações 

será obtido acerca das razões que levaram o sujeito a se com-
I 

portar daquele modo particular, naquela situação. Isto é a bus 

ca de efeitos não comuns, um dos fatores que afetam a qualida-

de das inferências acerca das disposições do ator. 

- -Ao mesmo tempo, quanto malor o numero de razoes que 

se possa isolar como possIveis determinantes da ação do sujei-

to, menos informado e seguro estar~ o percebe dor para efetuai' 
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suas inferências acerca do comportamento do ator. Quer dizer, 

quanto maior o número de efeitos comuns às alternativas escolhi 

das e rejeitadas, e/ou quanto maior o número de razões que pode 

riam estar associadas ao mesmo ato, mais difícil é a inferência 

das disposições que estariam norteando aqueles comportamentos, 

e mais difícil a correspondência atos/disposições. 

B. Relevância Hedônica dos Efeitos ao Percebedor - En 

volvimento Pessoal 

Este fator refere-se a até que ponto a ação do ator é 

agradável e reforçadora, ou desagradável e punitiva ao percebe

dor, e sua importância na inferência de disposições reflete-se 

no postulado fundamental de que a correspondência da inferência 

ato/disposição é função direta da participação da pessoa do pe~ 

cebedor, de seu envolvimerlto, da relevância do ato para sua pe~ 

soa. Isto é, quanto mais relevante o ato da pessoa estímulo ao 

percebedor, mais ele está inclinado a afirmar ser este 

expressão de dada intenção e disposição correspondente. 

ato a 

Isto 

tende a ocorrer porque a relevância hedônica reduz o número de 

efeitos não comuns nas ações escolhidas, ou porque a avaliação 

pessoal varia de acordo com a relevância ou correspondência. As 

sim, o comportamento do ator reflete a.escolha que fez entre as 

alternativas dispon{veis naquela situação, que por sua vez ex

pressam dados pessoais ao percebedor, atingindo suas motiva

ções, seus valores, suas crenças, seus objetivos. Quando os 

atos do sujeito - estímulo auxiliam o alcance dos objetivos por 

parte do percebedor, estes tendem a ser vistos como positivos, 

e quando impedem~ atrapalham, dificultam o atingimento destas 

metas do percebedor, tendc~ a ser intcr'prcTados como negativos. 
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f natural que estas impressões tendam a formar uma 

situaçâo de equilIbrio entre a qualificaçâo dos atos e a avalia 

çâo da pessoa. Assim, atos maus (que dificultam ou impedem os 

objetivos do percebedor) tendem a ser vistos como provenientes 

de pessoas más, e os atos bons (que auxiliam o alcance dos obj~ 

-tivos) sâo pertencentes a pessoas boas. Isto e, se os atos sao 

positivos aos objetivos do percebedor, este tem boa vontade pa-

ra com o ator, está com atitude positiva para com ele, e deve 

procurar indicar disposições positivas que possam explicar es-

te ato. 

Tal fato tem implicações diretas ~ avaliaçâo das pes-

soas pelos seus percebedores, ~ indicaçâo de caracterIsticas 

disposicionais que expliquem seus comportamentos, pois a rele-

vância hedônica dos atos aumenta a correspondência das inferên 

cias, e como relevância e correspondência afetam a avaliação 

das pessoas, deduz-se que a relevância" do comportamento do ator 

é diretamente ligada ~ avaliaçâo do mesmo, sendo a alta relevân 

cia e alta correspondência pré-requisitos para a ocorrência de 

avaliações pessoais extremas. 

Os projetos de pesqulsa levados a efeito para verifi 

car estes postulados fundamentais tem oferecido boa dose de su-

porte aos mesmos. 

No estudo de Pepitone (1950) com alunos do 29 grau 

que acreditavam serem suas idéias elementos importantes na ob-

tençâo positiva ou negativa de objetivos através de avaliaçâo 

de juIz~s, ficou constatado que havia uma tendência entre os su 

jeitos (alunos) e julgar os juIzes mais favoráveis, como malS 
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poderosos que os menos favoráveis. Este fenômeno denominado 6a-

c~t~tat~ve d~~to~t~on consiste em atribuir à pessoa - estímulo 

características que se mostram coerentes com o final positivo 

da interação entre as duas pessoas, e parece que a relevância 

aumenta esta distorção porque eleva a correspondência que conti 

nua baseada na mesma quantidade insuficiente de informação. Ta~ 

to isto é verdade que nos grupos sem relevância no experimento 

de Pepitone não se verificou esta acentuada distorção. 

Um outro trabalho sempre citado nestes momentos 
.. 
e o 

clássico de Thibaut e Rieken (1955), que demonstraram ser um 

ato positivo de benevolência, percebido como causado por fato-

res internos do sujeito, malS apreciado do que outro que nada 

mais representava do que o resultado normal e esperado de for-

ças do ambiente atuando naquela direção. Ao mesmo tempo mostra-

ram os autores que os comportamentos dos sujeitos descritos co-

mo de alto status são mais associados à sua intenção, -a sua 

disposição em cumprir aquele ato, do que a simples resposta ao 

meio ambiente. 

C. Pex'sonalismo 

Este fator diz respeito à suposição de que a mera pr~ 

sença do percebedor tenha contribuído significa-ti vamente Dara 

que o ator emitisse aquele comportamento, retrato de suas inten 

çoes em provocar dado efeito ao percebedor, e naturalmente as-

sociado ao aumento de correspondência, pelo envolvimento pesso-

aI do percebedor na ação. ~ inferido a partir da análise dos 

atos emitidos quando na presença ou ausência do percebedor, e a 

diferença entre ambos é creditada ao personalismo, cuja distar 
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- .. -. -çao malS grave e a paranola, onde as açoes das pessoas sao 1n-

dependentes da presença dos percebedores, mas estes as vêem co 

mo só dependentes de sua estada no local no momento. 

~ conhecido o fato de que o personalismo tem um papel 

muito mais significativo quando os atos apresentam uma conse-

quência negativa, do que aqueles aos quais se seguem situaç6es 

recompensadoras e agradáveis. Neste sentido os experimentos en-

volvendo a manipulação do personalismo em situações de estudos 

das reaç6es de uma pessoa que se vê atacada por um ator, uma o~ 

tra pessoa qualquer, oferecem uma série de resultados que muito 

auxiliam a compreensão deste fenômeno . 

Uma das . - . varlavelS -estudadas envolve a percepçao de 

provocação por parte do percebedor, como motivando o comporta-

mento do agressor, e demonstra que nos casos onde o percebedor 

acredita ter feito alguma coisa que pudesse --provocar a reaçao 

do outro, o atacante é avaliado menos negativamente do que nos 

casos onde foi atacado sem nenhum motivo aparente. Do mesmo mo-

do, se o sujeito se vê atacado em uma situação negativa, tem a! 

guma dúvida em efetuar atribuição oe disposição ao atacante, 

mas se este fato ocorre em uma situação positiva, a correspon-

dência entre o ato e a disposição inferida será muito maior. 

Também tem sido estudada a frequência com que um su-

jeito emite comportamentos de ataque a outras pessoas e as ava 

liaç6es que emite em função disto. Os resultados mostram que se 

o atacante é um sujeito que na sua história passada teve ou-

tros comportamentos semelhantes, ele é visto como menos negati-

vo do que um outro sujeito que não teve antecedentes desta na-
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tureza, ou do que se o sujeito fosse um amlgo, quando então a 

avaliação ~ malS comprometedora, e a atribuição feita a dis-

posições de cunho negativo do sujeito. 

Estes dados fazem gerar uma hip6tese importante rela 

cionada ao personalismo: Um sujeito que está apreciando o even-

to termina por desgostar mais do atacante agressor do que o pr§. 

prio sujeito envolvido, isto em virtude das percepções de amlS-

tosidade maiores por parte do apreciador, do que pelo 
... . 

proprlo 

envolvido, que vê no sujeito agressor menos um arnlgo e mais um 

atacante, e o perdoa por isto. 

No mesmo sentido, espera-se que um expectador,por ser 

menos relacionado à desvalorização e consequentes inferências 

acerca de personalidades mal ajustadas, acabe por se aborrecer 

menos com um atacante normal do que com um sujeito desajustado, 

ao passo que no caso do pr6prio indivíduo envolvido haveria nl-

tidamente uma definição de intenções malS para as pessoas nor 

mais do que deficientes. 

A este respeito ainda, algumas hip6teses e resultados 

já comprovadores podem ser formulados acerca dos sujeitos men-

talmente doentes. As pessoas mentalmente doentes, que emitem 

comportamentos considerados bons, são mais benquistas que os 

mentalmente sãos, mas em contrapartida os sujeitos que emitem 

comportamentos negativos e são mentalmente doentes, são mais 

-desconsiderados do que os sujeitos mentalmente saos que erra-

l'am. 

Entretanto, alguns resultados mostram tamb~m que as 
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.. .... ..,. . -
pessoas pre Vlzlvels, e al lncluem-se os mentalmente saos, sao 

melhor avaliadas que os imprevisíveis (mentalmente doentes): que - , -
o atacante mentalmente sâo ~ mais culpado que o doente, porque 

se supõe que o primeiro tenha capacidade para decidir correta-

mente e possa seguir os comportamentos esperados de qualquer 

pessoa, ao passo que o doente nâo poderia decidir, e entâo atri 

bui-se o seu comportamento indesejável à sua doença e nâo à sua 

intençâo. 

Por estas e outras suposições, hipóteses e resultados 

já comprovados, temos que a variável personalismo tem um lmpo~ 

tante papel na correspond~ncia das infer~ncias entre atos e 

disposições em uma açâo interpessoal qualquer. 

D. Extremidade ou desejabilidade social dos efeitos 

Este quarto fator postulado por Jones e Davis como 

elemento influenciador da certeza da correspond~ncia de infer~n 

cia ato/disposiçâo, fundamenta-se em duas suposições básicas: 

- a primeira de que o homem procura com suas ações os 

objetivos e efeitos desejáveis na cultura em que 

vlve; 

- segundo, um princípio calcado na lei fundamental da 

Teoria da Informaçâo, que os eventos socialmente 

desejáveis, por serem muito frequentes e terem aI 

ta probabilidade de aparecimento em cada situação, 

oferecem pequena quantidade de informaçâo acerca da 

diferença entre as pessoas 

Deste modo, tem-se que as regras culturais, os este-

reótipos sociais, os efeitos que s~o desejados por grande n~me-

mero de pessoas (altos em desejabilidade social) mascaram a 
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significação particular de uma dada açao~ e não informam tanto 

a respeito do sujeito, quanto os comportamentos extremos ou 

com baixa desejabilidade social, que são muito mais informati-

vos e conduzem a infer~ncias mais seguras a respeito das dis-

posiç6es do sujeito, que norteariam aquele ato considerado. 

Estes pressupostos baseiam-se no fato cotidiano de 

que se o sujeito se comporta de modo diferente do habitual, do 

socialmente desejado, certamente não faz isto para cumprir um 

papel que lhe foi outorgado pela sociedade~ mas Slm está sendo 

ele mesmo (belng one6el61 - -e assim tem poucas razoes, que nao as 

-suas próprias, para se comportar deste modo, e como consequen-

cia o número de efeitos nao comuns a outras pessoas e a outras 

situaç6es torna-se limitado, o que termina por oferecer mais ln 

formação acerca da intenção e da disposição do ator. 

Ou seja, o fato de o sujeito responder conforme as 

exig~ncias não nos informa se ele fez -isto porque a situação 

exigia ou se ele ~ assim mesmo. ao passo que o sujeito que tem 

reaç6es extremas, não em conformidade com as exig~ncias SOC1-

ais, são vistos como mais sinceros e demonstram estar agindo de 

acordo com seus princípios, e não simplesmente reagindo a exi-

g~ncias da situação, isto informando muito mais sobre suas ca-

racterísticas. 

Talvez o estudo que malS proximamente possa confirma~ 

esta suposição ~ aquele de Jones, Davis e G~rgen (l961),que de J 

monstraram que as infer~ncias baseadas em comportamento~out-05-

~ole~ apresentavam maior correspond~ncia, que as infer~ncias ba 

seadas nos comportamentos "in-~ote". 
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Os sujeitos deste experimento ouviram fitas de entre

vistas de trabalho onde as condições experimentais eram assim 

delineadas: 

19 Grupo - os sujeitos ouviram o entrevistador dizer 

que o submarinista ideal era aquele obediente, cooperativo, ami 

gável, dirigido para os outros (otheh diheetedJ, e no qual o e~ 

trevistado se comportava de forma a parecer um bom submarinista 

(~ubmahineh otheh eonditionJ . 

29 Grupo - os sujeitos ouviram o entrevistador dizer 

que o submarinista ideal era aquele obediente, cooperativo, aml 

gável, dirigido para os outros (otheh di~eetedJ , e no qual o 

entrevistado comportava-se de forma a parecer um mau submarinis 

ta, voltado para si pr6prio (~ubmahineh inneh eonditianJ. 

39 Grupo - os sujeitos OUVlam o entrevistador dizer 

que o astronauta ideal era aquele que nao precisava dos outros, 

voltado para si (inneh-diheetedJ e no qual o entrevistado com-

portava-se de forma a parecer um bom astronauta 

inneh-eonditionJ. 

( a~ lhO Hcw.l 

49 Grupo - os sujeitos ouviam o entrevistador dizer 

que o astronauta ideal era aquele que não precisava dos outros, 

voltado para si (inneh-diheetedJ e no qual o entrevistado com

portava-se de forma a parecer um mau astronauta, voltado para 

fora, cooperativo (a~t~onaut olheh eondilionJ. 

Ou seja, em metade dos casos os sujeitos comportavam

se de acordo com o~ requisitos da ocupação (a.~,tr..Dl1atL-t--<,lll1e_h e 

~ubmahineh - otheh eondilionJ)e na outra metade os sujeitos com 
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portavam-se de forma contr~ria aos requisitos exigidos (al.l :ttto 

nau:t-o:thett e I.lubmattlnett - lnnett condl:tlonJJ .Os sujeitos eram em 

seguida solicitados a indicar a avaliaçâo dos entrevistados em 

algumas escalas, e qual a certeza dessas avaliações Catribui-

çâo de disposiçâo). 

Os resultados expressos na tabela a seguir demonstra-

ram claramente que nos casos onde o entrevistado seguia os re-

quisitos exigidos, comportava-se conforme as regras preconiz~ 

das, era avaliado corno moderadamente afiliativo e moderadamente 

independente, com certeza de infer~ncias muito baixas. Por ou-

tro lado, nas condições de al.l:tttonau:t-o:thett Cnâo de acordo com 

a definição preconizada) o entrevistado é visto como muito con 

formista e afiliativo, ao passo que o entrevistado bubmattlnett-

lnnett (também nâo de acordo com a definição preconizada) é vis-

to corno muito independente e nâo afiliativo, com alta confiança 

dos sujeitos em efetuarem essas atribuições. 

Tabela 3 - Percepções de afiliaçâo e confonnismo (extraído de Jones e Da. 

vis, 1965, pág. 236) 

A.ó:tJto- Á6 :th.O- Sub- Sub- Comparaçoes 
o-theJt Ú1l1 eJt o:thvl. lnne.Jt 
(AO) (AI) (SO) (SI) Direção :t 

---
N: 33 33 31 37 

-
Afiliaçâo 

X 15,27 11,12 12,00 8,64 AO> SO 4,02 

SD 2,92 3,81 3,53 4,73 iü> SI 2,12 

Confonnismo 

X 15,91 13 ,09 12,58 9,41 AO> SO 4,02 

SD 3,22 3,1+2 3,39 4,95 AI> SI 3,65 
-------- _________ --L-.-._ ._-------_._-
Maiores os valores das médias, ma lO!' a percepção de afiliação e conformismo. 
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Ou seja, comportar-se de acordo com o preconizado 

traz pouca informação, sendo difícil a interpretação. Mas se o 

sujeito se comporta de forma diferente do esperado~ este fato 

traz muita informação e d~ muita certeza a quem faz infer~ncia 

de disposições acerca deste comportamento, conferindo ao obser-

vador sustentação para maiores correspond~ncias em suas infer~n 

cias, o fato do entrevistado "ser ele mesmo~. 

Pode-se dizer agora, apos o estudo de cada um dos fa-

tores, em um postulado geral e abarcando todos os quatro fato-

res de urna só vez, que a correspond~ncia de infer~ncia entre um 

ato e as intenções e disposições sobre as quais est~ calcado 

varia inversamente com a desejabilidade social deste ato, e com 

o número de efeitos comuns a outros atos , e varla 

diretamente com a relev~ncia hedõnica e o personalismo do ato 

e efeito analisados. 

Corno complemento ainda destes_quatro fatores, Maselli 

e Altrocchi (1969) propõe mais dois, que na verdade reDresentam 

mais urna especificação de interações entre os quatro inicial-

mente formulado por Jones e Davis (1965): força, poder (powe~J, 

e intimidade (lntlmacyJ. Para Maselli e Altrocchi (1969) ~ mais 

f~cil para um sujeito atribuir intenção a um outro se ele o -ve 

corno mais forte e poderoso que ele, e do mesmo modo, urna pessoa 

tende a atribuir mais intenção nas relações de amor e ódio, nos 

casos de relações envolvendo pessoas íntimas, do que em outras 

situações. 
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2.2.2 - Erro A"!=ribucional de Superestimação das Disposi

çoes como Causa dos Comportamentos 

Em um brilhante artigo Edward E. Jones (1979) reune 

estudos que demonstram a existência de um viés importante na 

atribuição de disposição dos atores, como forma de explicar a 

ocorrência dos comportamentos. Isto é, via de regra os percebe-

dores preferem indicar as características dos sujeitos como res 

ponsáveis pela determinação dos efeitos, do que optar por ou-

tras forças impessoais que também pudessem servir como causado-

ras dos fenômenos. 

Este fato tem sido tema de pesqulsa nos últimos 15 

anos como bem indica a revisão de Lee Ross (1977) que chegou a 

denominá-lo the 6undamental attnibution ennon. Mas, a preocupa-

ção com tal tema atualmente tem suas raízes em uma afirmação de 

Heider (1944, pág. 361) que já previa a sua ocorrência: IImudan-

ças no ambiente são muitas vezes causada~ por atos das pessoas 

em combinação com outros fatores, entretanto existe a -tendência 

em atribuir as mudanças inteiramente às pessoas. 1I 

As explicações deste fenômeno, de super-atribuição às 

características do autor a origem dos eventos, envolve a cita-

ção de fatores corno: 

- s~besti~~ção das restrições ~ o melO impõe aos e

feitos, onde o comportamento do sujeito é visto como figura e 

as var_iáveis do meio como fundo, e consequentemente com pouca 

sali~ncia. Estudos especialmente destinados a verificar este 

fato, d,monstram não ser tão evidente o papel da saliência do 
./ 



56 

comportamento na determinação da superestimação das caracterís-

ticas pessoais como causadoras dos fenômenos; 

- a sequência de informaçõe? geralmen-te utilizada 

nos experimentos compreende primeiramente as restrições que o 

ambiente impõe aos efeitos e por último o comportamento emiti 

do pelo sujeito, e neste caso a proximidade e recenticidade 

poderiam explicar a preferência. Estudos mais controlados e de 

talhados demonstram entretanto que o efeito da recenticidade -e 

muito pequeno e limitado; 

- ~~igação é malS facilmente estabelecida entre o 

co~portamento do sujeito, que é uma forma pessoal de expres-

são, e as características do sujeito que responde, do que en-

tre o comportamento, um dado pessoal, e o meio~ um dado impes-

soal. ~ mais pertinente, em condições iguais, ver o sujeito, 

que e origem do comportamento, como a origem e o responsável p~ 

lo fato como um todo. 

Entretanto, os estudos tem seguidamente demonstrado 

nao ser esta preferência pela atribuição ~s características pe~ 

soais uma consequência da açao de um único fatar,mas sim de um 

conjunto deles, com interaç3es difíceis de serem determinadas. 

Ao que parece, a explicação poderia seguir os seguin-

tes passos: O comportamento é um fato ligado ao ator, que por 

isto mesmo reflete disposiç6es em emitir tal tipo de ato, sen-

do esta ligação já mediada pelos fatores situacionais que 

perderiam sua força, não interferindo no momento da atribuição 

dos efeitos ~s caracterfsti.cas disposicionais do sujeito 

BIBLIOTECA 
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priamente ditas. Esta atribui cão ao sujeito aumenta o sentimen

to de controle sobre a situação, ou ao menos uma ilusão de con

trole, e isto ~ absolutamente confort~vel e desej~vel. 

Mas a resposta completa a este vi~s na preferência em 

fazer as atribuições às características pessoais, com detrimen

to das limitações do meio, ainda depende de novos estudos e de

ve merecer ainda por alguns anos a atenção dos pesquisador,es. 

Como palavra final pode-se dizer que o modelo preco

nizado por Jones e Davis em muito contribuiu para a sistemati

zação dos princípios da Teoria de Atribuição, gerando muitas li 

nhas de pesquisas importantes para o conhecimento do fenômeno 

de percepção social e atribuição de causalidade, principalmen-

te a atribuição de causalidade pessoal. Apresenta entretanto, 

esta série de princípios teóricos desenvolvidos por Jones e Da 

vis, um grande problema no que se refere às suposições de lineari 

dade das variações no processo de correspondência de inferências 

atos/disposições, como decorrência de influência dos quatro fato

res preconizados pelos autores. 

~ muito provável que a açao humana de atribuição de 

causalidade nao venha a obedecer a leis contendo relações tão 

diretas entre o crescimento de uma 'variável e seu efeito em ou 

tra, mas sim que outras explicações calcadas em modelos não li

neares considerem mais de perto a complexidade do processo so

cial e das características humanas. 
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2.3 - DARYL BEM - DE UMA CRTTICA AOS EXPERIMENTOS DA TEORIA DE 
DISSONANCIA COGNITIVA A UMA GRANDE CONTRIBUIÇAO A TEORIA 
DE ATRIBUIÇAO DE CAUSALIDADE: A AUTO-ATRIBUIÇAO. 

Se Jones e Davis (1965) foram os pioneiros na operacio 

nalização dos postulados, e definição de hipóteses de trabalho a 

respeito do processo de atribuição de propriedades disposiciona-

is por um percebe dor ao autor de um determinado efeito, Daryl 

Bem (1967,1972) deu os primeiros e decisivos passos visando a 

sistematização dos conhecimentos na outra vertente do mesmo fenõ 

meno: o da atribuição de propriedades disposicionais ao autor~ 

determinado efeito pelo próprio sujeito, ou seja, a auto-atribui 

çao, a explicação causal de atitudes, emoções, sentimentos ,e ou-

tros estados internos. 

Originariamente a teoria desenvolvida por Bem, intitu-

lada "Teoria de auto-percepção", destinava-se a oferecer nova ex 

plicação aos achados de Festinger C:: Carl_smith (1959) em seu par~ 

digmático experimento, e por extensão, dotar a teoria de dis 

sonância cognitiva de elementos concorrentes às explicações -ate 

então tidas como verdadeiras. 

O experimento de Festinger e Carlsmith (1959) compre -

endia tres grupos de sujeitos em tres condições experimentais dis 

tintas: 

I. Os sujeitos realizavam, no laborat6rio, uma tarefa 

repetitiva e longa, numa sessao individual. Acabada a tarefa os 

sujeitos recebiam U 1 (1 dolar) do expcrime ntador para dizer a 

um outro estudante que a tarefa era interessante e agradável. 
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11. Os sujeitos realizavam, no laboratório,uma tarefa 

repetitiva e longa, numa sessão individual. Acabada a tarefa os 

sujeitos recebiam a 20 (20 dólares) do experimentador para dizer 

a um outro estudante que a tarefa era interessante e agradável. 

-111. Grupo de co~trole, onde os sujeitos so realizavam 

a tarefa repetitiva. 

Após terminadas essas fases do experimento, cada su 

jeito dos três grupos era convidado a avaliar o quanto gostou da 

tarefa que tinha realizado no laboratório. 

Os resultados indicaram que os sujeitos que haviam re 

cebido somente 1 dólar avaliavam a tarefa como muito mais i~te -

ressante, agradável, do que os sujeitos que haviam recebido 20 

dólares, que por sua vez não se diferençavam significativamente 

dos sujeitos do grupo de controle. 

As explicações oferecidas por Festinger e Carlsmith 

(1959) a esses resultados indicam que os sujeitos do grupo pago 

a 1 dólar experimentaram mui to malor dissonância ao terem que falar 

ao outro estudante que a tarefa era agradável, e por esta -razao 

tiveram que mudar mais sua atitude frente a esse tema, do que os 

sujeitos pagos a 20 dólares, que encontravam neste total de di -

nheiro um bom motivo para falar ao outro o contrário do que pen-

savam e, não experimentando tanta disson~ncia, não tinham neces-

sidade de modificar seus sentimentos e atitudes acerca da tarefa 

repetitiva. 

Neste ponto, entretanto, Bem (19G7) oferece uma expli-

caça0 alternativa ao fato, e que veio a gerar posteriormente sua 
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teoria de auto-percepção, e por extensão a teoria de auto-atri -

buição. Na verdade esta resposta surgiu de uma questão levantada 

por Bem: o que teria dito um observador do comportamento dos su-

jeitos de Festinger e Carlsmith que só soubessem o que os suje! 

tos falaram e fizeram, e quanto ganharam para isto? Que uns agi 

ram por motivos internos (1 dólar) e outros por razões externas 

a sua própria pessoa (20 dólares). Os sujeitos que receberam me 

nos (1 dólar) falaram o que sentiam, de acordo com sua atitude 

atual mais favorável à tarefa (He. mU!.>t have. actualllj e.njolje.d the. 

ta.6k..6" Bem, 1972), urna vez que não teriam motivo externo que p.!::! 

desse justificar sua ação, e a única explicação possível seria a 

existência de um motivo interno - urna atitude mais favorável 

que justificaria o seu comportamento em falar a favor da tarefa. 

Por outro lado, dos sujeitos que receberam muito(20 dó 

lares) por sua tarefa, pouco ou quase nada se pode inferir a r'e~ 

peito. Há um forte motivo externo capaz de Vlr a ser o responsá-
I 

vel pelo comportamento, e há ainda, uma possível causa interna, 

de uma atitude favorável à tarefa. Nesses casos, o comportamento 

não pode ser usado como bom indício para a i.nferênci::1 de sua cau 

salidade, e ao observador parece que a atitude dos sujeitos que 

recebem muito por sua tarefa ~ semelhante à de sujeitos escolhi-

dos ao acaso para darem sua opinião, isto ~, semelhante ao grupo 

de controle. 

Para Bem, os sujeitos de Festinger e Carlsmith eram w~ 

is observadores que atores, observadores de seus próprios compo~ 

tamentos, e que mudaram suas atitudes a partir de um processo 

mui to parecido com atribuição de causal idade a seu comportalnen-
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to, concluindo (Bem, 1972): 

"Sujeitos com baixa compensaçao inferem que eles devem 

concordar com os argumentos na sua comunicação, enquanto que os 

sujeitos com alta compensação não consideram seu comportamento 

como um indicador relevante para suas atitudes atuais, e expres-

sam as mesmas atitudes dos sujeitos de controle: em resumo,se se 

coloca o observador hipotético e o comunicador na mesma situa-

ção, as descobertas obtidas por Festinger e Carlsmith são o re -

sul tado" (pág. 7-8). 

2.3.1 - Postulados'básicos e hipóteses fundamentais da teo

ria de Auto-Atribuição. 

A partir das explicaç6es alternativas que ofereceu a 

conhecimentos da teoria de dissonancia cognitiva, a teoria ce au 

to-percepção e auto-atribuição pode formular alguns postulados 

básicos que por sua vez vieram a gerar hipóteses de trabalho e 

novas pesquisas nesta área. 

Para Bem (1972) o primeiro importante postulado de sua 

teoria é que tanto o ator como o observador envolvidos em um fe-

nomeno qualquer, usam os mesmos processos de inferência para che 

gar às car~cterísticas disposicionais capazes de explicar aquele 

dado efeito. Is·to é, o sujeito que emite o comportamento provoc~ 

dor do efeito está na mesma situaçao de um observador não impli-

cado no fen6meno, e isto é sempre verdadeiro, exceto nos casos 

onde algumas informaç6es provenientes de estímulos internos do 

sujeito sejam significativas ao processo de infer~ncia. 

Uma segunda afirmação é que 11 ••• indivíduos chegam a co 
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nhecer suas atitudes, emoçoes e outros estados internos, parcial 

mente os inferindo das observações de seu próprio comportamento 

aberto e/ou de circunstância nas quais este comportamento ocor -

re." (Bem, 1972, pág. 2) ou corno justificam Nisbett e Valins 

(1972) 'I ••• tal como aprendemos sobre as prov~veis atitudes e 

disposições de outros observando o que eles fazem, nós aprende-

moS sobre nossas próprias atitudes e disposições a partir da au-

to-observação." (pág. 63). 

Assim, contrariamente ao que se pensa e se afirma em 

muitas áreas da Psicologia, as pessoas não conhecem o que pensa~, 

sentem ou acreditam antes de agir, mas o fazem Gnica e tão somen 

te com base na manifestaçao de seus comportamentos, de sua -açao 

que expressa estes estados interiores. 

E, corno decorr~ncia desta segunda afirmação básica, e-

merge outro postulado " ... na medida em que os fatores externos 

são fracos"ambiguos, ou nao interpretáveis, o indivíduo está 

funcionalmente na mesma posiçao que um observador externo, um oh 

servador que deve necessariamente se baseap nestes rr~smos fato-

res externos para inferir os estados internos do individuo. "(Bem, 

197 2, pág. 2). 

o percebedor ~ então um observador de seu próprio com 

portamento, mas só pode efetuar inferências acerca de seu compo~ 

tamento se o mesmo ocorre em circunst~ncias que aparentem liber-

dade de qualque~ controle e insubmissão ~s conting~ncias de re-

forçamento, claramente definidas e percebidas. Assim,quando a si 

tuação externa se mostra suficiente para p!:'ovocar aquele compor-
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tamento, ou nao houver escolha entre outras alternativas, o su 

jeito tenderia a nao utilizá-lo como fonte de informação para 

suas inferências. 

A esse respeito aSSlffi se pronunciam Nisbett e Valins 

(1972) :" ... a inferência de uma crença pode resultar da observa -

ção do comportamento, se este ~ percebido como tendo sido elicia 

do por uma reaçao intrínseca ao estímulo ao qual o comportamento 

era dirigido, mas a inferência de uma crença não se verifica se 

o comportamento é percebido como tendo sido eliciado por algum 

aspecto das circunst~ncias extrínsecas ao estímulo. II (pág. 70). 

As pessoas nao sao entretanto tão perfeitas ppocessaà~ 

ras de informações como se supunha originariamente. As inferên

cias que um sujeito faz de seu estado interno, de suas caracte -

rísticas próprias, são expressas em funç~o das informações fisi~ 

lógicas internas e dos fatores externos que afetam a situação, 

podendo-se neste sentido, manipular uma dada auto-atribuição fa 

zendo-se variar sistematicamente um destes ~olos correspondentes 

aos fatores externos da situação. 

Efeitos diferenciais de auto-atribuição podem ser obti 

dos ainda ao se considerar isoladamente sujeitos que possuam 

algumas características particulares de personalidade,que se co

loquem em posições altas ou baixas no que se refere a auto-esti

ma, defesa do eu, desejabilidade social, e outras. 

Mas, destes efeitos todos, os malS importantes do po~ 

to de vista teórico, e também com inúmeras impU.cações na solu

ção de problemas do cotidiano, são aqueles relativos ~s influ~n-
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cias que exercem os 6eed-back~ falsos no processo de atribuiç~o 

de características pessoais pelos próprios sujeitos, que os leva 

ram a fazer atribuiç6es imprecisas e erradas a respei~o de seus 

próprios estados, dos quais são citados apenas alguns. 

Storms e Nisbett (1970), utilizando-se de paradigma semeL'1à.11te 

encontraram que sujeitos sofredores de insônia, e que ingeria.."'Il uma , . pílula

placebo à qual eram atribuídos efeitos esti.'1ll1antes, declaravam dormirem mais 

rapidamente quando ingeriam a pílula do que sujeitos insones colocados na con

dição experimental de pÍlula-placebo com supostas propriedades relaxantes, 00 

cb que o grupo de controle que mo toma.va pÍlula alguma.. 

Ross, Rodin e Zimbardo (1969) encontraram ent~e seus 

sujeitos,levados a atribuir o medo de choques às variáveis exter 

nas, menor indicação de medo atual a estes choques do que os ou 

tros sujeitos aos quais eram dadas informações acerca da causali 

dade pessoal de seu medo aos choques. 

Valins (1966) demonstrou ser p-ossível influenciar a 

auto-atribuição oferecendo aos sujeitos 6eed-back~ falsos de 

suas ações. Assim, dando aos seus sujeitos masculinos falsos 

óeed-bacf2~ auditivos acerca de seu batimento cardíaco frente a 

figuras de mulheres semi-nuas, conseguiu manipular as preferên -

cias destes sujeitos por umas ou outras destas figuras, depende~ 

do de sua conex~o com os resultados falsos dos batimentos cardía 

cos quando os mesmos eram apresentados aos sujeitos. 

Resul tados semelhantes foram obtidos por Valins e Ray 

(1967) no que tange à redução do medo de cobras em sujeitos ex -

postos ao mesmo processo de falso óeed-back do~ batimentos caI' -
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díacos, e especula-se agora a ação deste modelo no hábito de fu 

mar. 

2.3.2 - Diferenças entre Auto-Atribuiç~o e Hetero-Atribui

çao. 

Se os processos de atribuiç~o utilizados por atores e 

observadores são os mesmos, e ambos apresentam idênticos fenôme

nos como base das inferências, a auto-atribuição e a atribuiç~o 

de causalidade a comportamentos e efeitos que envolvem outras pe~ 

soas apresentam entretanto algumas diferenças importantes em al

guns aspectos e que necessitam ser considerados. 

A. Interno X Externo(i~~iden x out~iden) 

Muitas das variáveis envolvidas em um ato que provoca 

um efeito qualquer dizem respeito a estados interiores da pessoa 

que emite o comportamento, a sentimentos particulares ,a valores, 

a pensamentos momentâneos que não são objetivamente acessíveis a 

outro sujeito, e que s6 podem ser conhecidos por processos subj~ 

tivos de introspecção e relato pessoal do pr6prio sujeito que e 

responsável por aquela dada ação. Ao observador que efetua atri

buição a comportamentos dos outros, resta, unicamente, como fon 

te de dados, o comportamento manifesto do outro,perdendo-se boa 

dose de informação dos estados internos. 

Esta situação torna a atribuição de suas pr6prias aç6es 

ou as ações de outros dependentes destas informações, tendo con

sequentemente que seguir muitas vezes caminhos diferentes e ob -

tendo resultados diversos. 
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B. íntimo X Estranho (intimate x ~t~ange~) 

Quando se fazem atribuições de causalidade às próprias 

açoes, o sujeito dispõe de uma poderosa fonte de informações lna 

cessíveis à grande maioria das outras pessoas que observam o seu 

comportamento, e que se refere a sua história anterior, aos e -

ventos de que foi protagonista ou esteve só indiretamente envol

vido em outras etapas anteriores de sua vida. 

Esta diferença entre o próprio sujeito a fazer atribui 

çoes a seu comportamento, e ao comportamento de outros, implica 

em que o primeiro efetue suas inferências com base não só no com 

portamento atual mas também em informações de outras situações 

semelhantes ou diferentes a esta que já Vlveu anteriormente, o 

que lhe garante maior confiabilidade na veracidade destas infe -

rências. Por outro lado, o observador dispõe única e tao somente 

de uma pequena amostra da conduta dos sujeitos, representada p~ 

lo seu comportamento frente a este dado fenômeno, e que pode ser 

impregnado de variáveis situacionais, difrceis de serem detecta

das e isoladas pelo observador, não conhecedor da história do su 

jeito. 

c. Pr~prio X Outro (~el6 x othe~) 

~ esperado que os procesos de atribuição de causalida

de a eventos envolvendo o próprio sujeito atribuidor,ou uma ou

tra pessoa, sofram as influências diferenciadoras das motivações 

subjacentes a estes procesos, e que são distintas quando se con

sideram o próprio sujeito ou o outro. 

Quando alguém faz atribuições de causalidade as suas 
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próprias açoes vê-se compelido a encontrar equilíbrio entre es

sas atribuições e a manutenção e elevação de sua auto-estima,pr~ 

tegendo-se da ameaça dos efeitos comprometedores que a atribui 

ção de um evento negativo a suas próprias ações ou característi

cas pode lhe acarretar. 

Já o observador desinteressado, e não envolvido no e 

vento, está malS ou menos imune a esta contaminação de defesa do 

ego, mas não pode evitar a tendência a tirar proveito desta mes 

ma situação para um engrandecimento próprio às custas do rebaixa 

mento do ator, seu próximo. 

Estas perspectivas encontraram mais tarde grande àesen 

vOlvimento, como atestado pelos trabalhos relativos à atribuição 

defensiva (Shaver, 1970), egotismo (Snyder et alli, 1976, 1968; 

Stephan, Rosenfield e Stephan, 1976) que em muito càntribuíram 

para a compreensao do fenômeno de auto-atribuição e de atribui -

ção a eventos onde o sujeito não ~ o ator. 

D. Ator X Observador (Aeto~ x Ob~~~v~~l 

Sem dGvida a perspectiva diferenciadora da auto-atri -

buição e da atribuição a outros que receberam maior atenção por 

parte dos pesquisadores foi a diferenciação dos pap~is do ator e 

do observador, e sua influência no processo de atribuição de cau 

salidade. Um trabalho verdadeiramente brilhante de Jones e Nis

bett (1972), que estudaremos com detalhes em capítulo posterior, 

ofereceu as bases teóricas e empíricas para esta diferenciação, 

bem como criou condições para o crescimento de um novo ramo de 

estudos dentro da teoria de atribuição. 
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As diferenças incluem desde a tendência de os atores 

atribuirem a causas externas o seu comportamento e os observado

res a causas do próprio ator, até explicações para este fenômeno 

calcadas nas hipóteses de diferenças no backg~ound de conhecimen 

to das ações passadas do sujeito, e diferenças na saliência de 

aspectos informacionais da situaç~o para o ator e observador. 

Estas quatro distinções anteriormente apresentadas n~o 

invalidam de modo algum as idéias iniciais de Bem sobre a simila 

ridade -do processo de auto-atribuiç~o e hetero-atribuiç~o, mas 

servem bem para demonstrar que há inúmeras distinções que devem 

ser consideradas, por seu 'significativo papel, entre o fato de 

alguém fazer atribuições a seus atos ou a atos de outros. 

2.3.3 - A Atribuiç~o de -Causalidade como oediadora. do com -

portament0. 

Outra importante contribuiç~o de Bem (19 67) diz respei 

to à discuss~o do problema do papel da atribuição de causalidade 

e suas relações com o comportamento do sujeito. A este respeito 

existem duas correntes de opiniões, bastante distintas, e evidên 

cias que suportam cada uma delas: 

- a atribuiç~o de causalidade é um evento que se segue 

aó comportamento, c n~o o antecede; 

- a atribuição de causalidade é um importante elemento 

mediador, que de certa forma dirige o comportamento 

do sujeito. 

A primeira opção de explicaç~o baseia-se nos fatos de 

que só pode haver atribuiç~o após serem conhecidos os efeitos de 

aç~o como um todo, que o sujeito uma vez envolvido em uma ação, 
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seja como ator ou observador, não pode durante o desenrolar do 

fenômeno efetuar atribuições, seja por falta de informações,seja 

por estar ocupado com a própria ação. f claro que a aceitação 

desta interpretação seria duro golpe nos ad~p 

tos de correntes psicológicas que defendem a idéia de que o ho-

mem age conscientemente, sabendo exatamente porque fez as coisas. 

Por esta primeira posição os "porquês" viriam após consumados os 

atos, e não antes. 

Em adendo a esta posição, aSSlm se expressa Berkowitz: 

(1968, pág. 308). "Geralmente admitimos com clareza que o ser hu 

mano age de determinada maneira por causa do desejo originado na 

-compreensao do seu ambiente. Em alguns casos, entretanto, esta 

compreensão pode se desenvolver após o estímulo ter evocado a 

ação, e deste modo a compreensão justifica mas não causa o com 

port amen to . " 

Naturalmente os adeptos da segunda classe de explica -

ção encontram na interferência do processo de atribuição sobre o 

comportamento do sujeito a grande justificativa para suas POSl-

ções, e acrescentam afirmando que os dados de atribuição colhi -

dos após a emissão do comportamento pelo sujeito não são bons in 

dicadores de disposições subjacentes a estes comportamentos. 

Parece claro, pelas palavras anteriores, que o proces 

so de auto-atribuição e de hetero-atribuição s6 pode ser entendi 

do como algo que se processe após a execução da ação pelo sujei 

to e a consumação do efeito, pOlS só assim será possível inferir 

suas intenções e disposições internas 0'.1 externas, - . responsavels 

pela causaçao do fenômeno. 
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Cremos, entretanto, que as duas posições,aparentemente 

antagônicas , poderiam ser conciliadas se considerássemos o papel 

mediador da atribuição e sua influência sobre os comportamentos 

subsequentes a aquele gerador de tal atribuição. 

Isto é, ao se fazer atribuição ao comportamento emiti-

do pelo pr6prio sujeito ou por outros, a atribuição segulrla -a 

ação, mas esta mesma atribuição teria significativa influência 

sobre os outros comportamentos que viessem a ser emitidos,e que 

então já compreenderiam, de um modo ou de outro, a possível ex-

plicação causal para os eventos que o antecederam. 

Entretanto, entendemos que este assunto ainda fará cor 

reI' muita tinta e a sua completa solução dependerá de considerar 

alguns casos particulares, sendo muito difícil saber, ao se con-

siderar todos os casos indistintamente, se a atribuição antecede 

ou é decorrência da ação. 
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prla pessoa e de outros, em uma comunicação -Attnibution Theony 

in Social P6ychology : C.Kelley, 1967) - que pela primeira vez 

dava forma e conotação de teoria aos princípios até então form~ 

lados, vindo a gerar hipóteses inéditas e provocando novos estu 

dos. 

Para Kelley (1973 p. 107) "Teoria de Atribuição é uma 

teoria sobre como as pessoas fazem explicações causais,sobre c~ 

mo elas respondem a questões que são iniciadas com "Por que?". 

Ela lida com a informação empregada ao Sê fazer inferências 

causals, e o uso desta informação para responder às -questões 

causais". 

A teoria da atribuição refere-se ao proceso de infe-

- . renCla utilizado pelo homem para compreender, explicar e inter-

pretar os eventos que ocorrem ao seu redor, como conhece o seu 

mundo, e como verifica se suas crenças e julgamentos são fide-

dignos e verídicos. 

A teoria da atribuição de causalidade seria então urna 

epistemologia psicológica, com o homem agindo como um cientista 

que busca a aovariação entre um dado efeito e as possíveis cau-

sas que possam explicá-lo. Melhor ainda seria defini-lo como um 

cientista aplicado, que busca essas relações entre causa e efei 

to para aplicá-las em sua vida p~rticular. 

Neste sentido, o processo de atribuição de causalid~ 

de, semelhantemente ao do cientista, depende da informação que 

se possua acerca da situação como um todo, e quanto mais compl~ 

ta e estável esta informação, mais segura é a atribuição efetua 

da. Mas para que a estabilidade da informação atinja niveis aI 
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- - . tos e necessarlo que sua variabilidade seja pequena, e conse 

quentemente o erro do processo corno um todo é minimizado, pode~ 

do-se assim efetuar atribuição distinta, de modo eficaz e segu-

ro, entre as diversas entidades causais que possam estar deter-

minando o fenômeno. 

Raciocinando dentro deste esquema de pensamento, Ke! 

ley propos o modelo da An~lise de Vari~ncia (ANOVA) como o par~ 

digma que poderia servir de sustent~culo à operacionalização dos 

postulados da teoria de atribuição e s~bre ele baseia toda a 

dedução de suas idéias. Assim, para ele, o homem ao fazer atri-

buições aglrla de modo semelhante aos momentos onàs _~~?regasse 

a an~lise da vari~ncia para verificar se um efeito é determina 

do por uma ou outra vari~vel. 

A utilização da ANOVA, falando de modo estatistico 

somente, torna possfvel verificar se uma ou mais vari~veis inde 

pendentes (causas) exercem . influência significativa sobre 

uma ou mais vari~veis dependentes (efeitos), opondo a variabili 

dade determinada pela ação diferencial destas vari~veis indepen 

dentes, à variação nos resultados (efeitos) determinada pela me 

ra exposição às forças do acaso (erro). 

No caso da atribuição de causalidade, tomando como 

paradigma este modelo, o sujejto que efetua a atribuição teria 

a tarefa de esclarecer as ligações existentes entre dados efei-

tos e as possiveis causas que possam explic~~los, quals destes 

elementos causais co-variam com quais efeitos bem como de quais 

causas estes efeitos são totalmente independentes. 
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2.4 - A OPERACIONALIZAÇAO DOS POSTULADOS DA TEORIA DE ATRIBUI
ÇAO GANHA UM GRANDE REFORÇO - HAROLD KELLEY. 

Com alguma segurança pode-se afirmar, neste momento, 

que Fritz Heider formulou as idéias centrais e básicas do pro -

cesso de atribuição de causalidade, aventurou-se a fornecer al 

guns inãícios de postulados melhor definidos, ainda que nao te 

nha podido naquele momento, e isto é natural dado o pioneirism~ 

calcar suas afirmações em evidências 
.. . 

emp~r~~as reais, compro-

vadoras de seus princípios. 

o desenvolvimento de postulados ma~s definidos, 

de formulação de hipóteses e de abertura de linhas de pesquisa 

foi muito bem conduzido na obra de Jones e Davis, referindo-se 

entretanto, somente à atribuição de causalidade pessoal envol -

vendo o processo utilizado por um percebedor ao buscar caracte-

rísticas disposicionais no autor de um evento, como forma de ex 

plicá"':lo. 

Já os estudos de Daryl Ben culminaram com a estrutu-

raçao da "Teoria da Auto-Percepção" que trata dos processos de 

auto-percepção e auto-atribuição, oferecendo postulados e aber-

tura de novas frentes de pesquisas no qu.e se refere à atr'ibuição 

de causalidade a nossos próprios comportamentos, variante do 

processo de atribuição até então não desenvolvida. 

Harold Kelley torna-se então o integrador destas di-

ferentes abordagens do problema central da atribuição ·de causa-

lidade, ao envolver no mesmo tratamento a causalidade :!mpes 

soal, a causalidade pessoal, e a atribuiç~o dos atos da -pl"'O-
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Nota-se claramente que o conceito de co-variação cau 

sa-efeito ~ uma noção importante no modelo de Kelley. O efeito 

tende a ser atribuído às condições que estiverem presentes nos 

momentos em que este efeito vier a ocorrer, e estiverem ausen -

tes nos momentos em que o efeito nao ocorrer, sendo desconside

rada a influência de um dado elemento causal sobre um efeito 

considerado, se existirem outras varíáveis relevantes presentes 

no momento, e que possam ser tidas como elementos causais tam

b~m explicadores daquele evento (dl~countlng p~lnclple). 

Ao mesmo tempo, e como variante deste processo, nos 

casos onde um dado efeito ocorre na presença de uma causa faci

litadora e de uma causa inibidora, a atribuição de influência 

desta causa facilitadora ~ maior do que nos casos em que o mes

mo efeito ocorresse, e ela estivesse agindo sozinha, no que se 

convencionou denominar de princípio de ampliação ( Llugmentatlon 

p~lnclple). CKelley, 1972b). 

Assim sendo Kelley distineue três grandes classes de 

variávels independentes - elementos causais - que poderiam Vlr 

a explicar, isoladamente ou em um processo de interação,as ocar 

rências dos efeitos: 

- pessoas 

- entidades 

- situações: tempo e modalidade envolvidos. 

Estas varlavelS estariam todas integradas em um mo

delo analógico assim expresso: 
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Fig. 6 - Modelo de análise de variância para a inferência de causalidade. 

(retirado de Kelley, 1973, p.llO) 

Cada um dos três possíveis elementos causalS de um 

dado efeito - entidades, pessoas, situações - responde por uma 

das três dimensões consideradas no modelo, e os efeitos serlam 

alocados no corpo deste cubo com referência a cada ponto de ca-

da uma das variáveis, que em última análise explicariam estes 

efeitos. 

Assim, dado um fenômeno qualqúer, pOl .... exemplo um jo!: 

nalista (pessoa) escreve um artigo elogiando o comportamEnto téc 

nico de um clube de futebol (entidade) nas partidas (situação) 

que tem disputado nos últimos tempos, - pode-se formular as se

guintes questões para explicar este evento: Será alguma coisa 

particular deste jornalista (pessoa), algo particular do clube 

(entidade), alguma coisa referente às circunstâncias em que 

isto tenha ocorrido (situação), ou até uma combinação de todos 

estes? 

A - Pessoa 

Ao se optar por esta explicaç~o fica claro que o efei, 

.". 
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to ocorre só para esta pessoa em varias circunstâncias e para 

varias entidades. Isto é, só este jornalista elogia clubes de 

futebol, o faz com todos eles e em todas as situações que se a-

presentam, envolvendo a variação no tempo,quer dizer, várias ve 

zes em que há oportunidade, ou em diferentes modalidades, isto 

é, ele escreve, fala nas radios, televisões, acerca deste even 

to como na figura a seguir: 

Fig.7 - Modelo indicando atribuição à pessoa (retirado de Kelley,1973, pago 
110) 

Em suma, o evento ocorre unicamente em função de uma 

característica particular desta pessoa, que predispõe ao apare

cimento deste fen5meno. 

Considerando o estudo realizado por McArthur (1972), 

envolvendo a explicação dada por alunos às situações desta natu 

reza, os dados indicam que 85% dos sujeitos preferem explicar o 

fato como decorrente de causas localizadas na pessoa e nenhum 

indica como responsável a entidade, em noss6 exemplo particular, 

o clube de futebol. 
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B - Entidade 

A opção por indicar esta causa particular como expli 

cadora de um dado fenômeno, implica no modelo a seguir,onde to 

das as pessoas em todas as ocasiões indicam a entidade como res 

ponsável pela ocorrência do fato: 

Fig.8 - Modelo indicando atribuição à entidade{retirado de Kelley ,1973 ,pâg. 
111) 

Em nosso exernplo,o. de'Sempenho do clube serla indi

cado como responsável pelo elogio efetuado pelo jornalista,e to 

dos os jornalistas elogiariam o comportamento do clube, -em va 

rias situações distintas e através de várias modalidades dife -

rentes. 

No estudo de Mcfu·thur (197 2), numa situação deste ti 

po particular considerado, 61% dos sujeitos apontaram a entida-

de como elemento responsável pelo evento e 12% ofereceram a ex-

plicação centrada na pessoa. 

c - Circunstâncias 

No caso em que poucas pessoas indicam a entidade como 
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responsável pelo evento, e onde a própria pessoa nao indica ou-

tras entidades envolvidas como explicadoras do fato,opta-se com 

frequência (aproximadamente 70% das vezes), segundo os dados de 

McArthur, por indicar as circunstâncias do momento, e as modali 

dades destas circunstâncias envolvidas, como responsáveis pela 

explicação do evento, conforme a figura seguinte pode demons 

trar. 

Fig.9 - Mcxielo de atribuição às circunstâncias (retirado de Kelley, 1973, 

pág. 111) 

.-
Em nosso caso particular so este jornalista,e outros 

poucos, fazem apologia do clube de futebol~ este jornalista par 

ticular nao faz apologia de outros clubes, e ao mesmo tempo 

nunca tinha antes escrito um comentário deite tipo acerca de um 

clube de futebol. 

Naturalmente que todas essas situaç5es anteriormente 

enumeradas não fazem alusão a casos de interação entre a influ-

ência de cada uma dessas variáveis consideradas, o que se cons-

titui talvez nos casos mais frequentes e que complica sobI'ema -

neira o esquema de explicação causal dos eventos. 
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2.4.1 - Critérios para verificar a validade de uma atri -

buição 

Urna vez escolhida a característica causal à qual se 

fez a atribuição de origem, a pessoa procura verificar,de algum 

modo, se a sua inferência é ou não verdadeira, se obedece a urna 

variação efetiva ato/consequência, se é meramente uma covaria 

ção ocasional, ou até se é expressão de reações momentâneas do 

percebedor. Para tanto, Kelley definiu quatro critérios básicos 

de verificação da validade externa de urna inferência atribucio-

nal, cujo cumprimento garantiria ao sujeito urna confiança sUbj.::. 

tiva em sua atribuição. 

A - Distintividade (di~tinctivene~~) 

A urna característica qualquer são atribuídas as ocor 

rências de eventos, e por extensão a sua causalidade, caso ocor 

ram unicamente quando esta característica está presente) e nao 

ocorrem em sua ausência. 

Por exemplo: um sujeito se mostra agressivo quando 

bebe alcool, mas nunca se mostra agressivo quando não está em -

briagado. Atribui-se então a origem de sua agressividade ã em-

briaguez. 

B - Consistência no tempo (conãiãtencu ove~ time) 

f atribuída causalidade a urna característica se to 

das as vezes que esta se apresenta o evento ocorre aproximada -

mente do mesmo modo. 

Por exemplo: todas as vezes que o sujeito se ~bria- , 
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ga apresenta-se como agressivo, contribuindo novamente para re 

forçar a atribuição de sua agressividaàe nao a si, mas ao '.álco 

01. 

c - Consistência na modalidade (con~i~tence ove~ mo

da.iity) 

A uma característica é atribuida causalidade de um 

evento, se ela provoca o mesmo evento, ainda que suas 

çoes com o evento sejam variadas. 

Por exemplo: o suj ej.to reage agressivaJnente quando 

bebeu alcool ou quando este lhe foi injetado diretamente na cor 

... 
rente sangulnea. 

D - Consenso (con~en~u~) 

Quando as mesmas inferências são feitas por outras 

pessoas semelhantes ao atribuidor e nas mesmas condições, a co~ 

fiança subjetiva na atribuição é significativamente aumentada. 

Fazendo uma relação deste critério com a análise de 

variância, Kelley (1967, p. 198) afirma: "O primeiro critério 

Ôistintividade) parece corresponder ao numerador, ou ao termo 

"entre condições", na relação F, e os últimos três critérios 

(consistência no tempo, na modalidade, e pessoas) corresponde -

riam ao erro ou termo 11 intr·a-condições". Como uma medida do es 

tado de informação de uma pessoa a respeito de uma dada entida-

de, a teoria sugere uma analogia com a relação F, na qual. 

grau de diferenciação entre as várias entidades é comparado 

o 

-a 

estabilidade da atribuição (baseada na consistência e consenso) 

a respeito desta dada entidade. Concebendo o denominador desta 
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relação, admitimos que ambas, a evid~ncia de consistência da 

própria pessoa e a evidência de consenso social, contribuem pa 

ra a estabilidade de sua reação. 'I 

Com base na definição destes critérios, os sujeitos 

dos estudos de McArthur impuseram algumas exigências de cumpri

mento dos mesmos ao se efetuar atribuição a uma das três causas 

básicas anteriormente definidas: 

Atribuição ao melO - os sujeitos escolhiam este ele 

mento causal quando a situação era caracterizada por alta dis

tintividade, alta consistência, e alto consenso. 

- Atribuição à pessoa - quando a situação apresen~~ 

va alta distintividade, alta consistência e baixo consenso. 

- Atribuição ã circunstância particular - quando ha 

Vla na situação alta distintividade e baixa consistência. 

Os estudos tem demonstrado que a ordem de importân

Cla destes fatores inclui a consistência em primeiro lugar, a 

distintividade em segundo e em último o consenso, na sua contri 

buição relativa ao processo de atribuição como um todo(McArthu~ 

1972, 1976; Orvis, Cunningham, Kelley 1975, Nisbett e Borgida, 

1975). 

Entretanto quest5es são colocadas a estes achados~ma 

vez que sempre as irlformaç6es a respeito destes três fatores e

ram apresentadas na mesma ordem - consenso, distintividade e 

consistência - e isto ~ode ter levado à manifestação de um efei 

to de recentidade (~ecency e66cctl o que expli.caria a fraca 

contribuição do fator consenso. 
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Para examlnar o efeito da ordem de apresentação das 

informações referentes aos três fatores considerados,no seu uso 

para a atribuição de causalidade por parte dos sujeitos, Ruble 

e Feldman (1976) realizaram dois experimentos onde eram apre -

sentados aos sujeitos estórias contendo uma das ordens de apre-

sentação das informações referentes aos três fatores,ãs quals 

deveriam fazer atribuições de causalidade~ onde se p~etendia ve 

ri ficar a import~ncia relativa de cada um dos três fatores. 

Previram os autores que as informações .referentes ao 

consenso teriam menor import~ncia quando apresentadas em prlmel 

ro lugar, e maior import~ncia quando apresentadas por últimc nu 
I -

ma demonstração do efeito de recentidade anteriormente preconi-

zado, como explicador dos resultados encontrados em outras pes-

qUlsas. 

Seus resultados confirmam amplamente estas SUpOS1-

çoes e demonstram que a ordem de apresentação das informações 

acerca dos três fatores - consenso, distintividade e consistên-

cia - exerce importante influência no uso das informações refe-

rentes ao consenso no julgamento da causalidade dos eventos por 

parte dos sujeitos, com o predomínio da influência 

das informações sobre o consenso apresentadas em último lu 

gar, numa clara demonstração do efeito de recentidade,como pre-

visto. 

Em um belo estudo deste mesmo problema Wells e Har -

vey (1977), após analisarem uma s~rie de va~i~v~is detalhadamen 

te, concluem que lIa informação relativa ao consenso afeta signi 

ficativamente a atribuição de modo consistente com as predições 
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da teoria de atribuição. Para que a informação relaTiva ao con-

senso produza efeitos de magnitude significativa,entretanto, -e 

necessário o conhecimento de que a amostragem foi aleatória, pa 

ra evitar nos sujeitos a exclusão da importância da informação 

relativa ao consenso, como decorrência da dúvida sobre a não re 

presentatividade da amostra. Finalmente, não parece que o conh~ 

cimento do procedimento de amostragem, simplesmente, faz a ln -

formação relativa ao consenso ser malS saliente ... mas parece 

que o conhecimento do processo de amostragem faz a informação 

relátiva ao consenso ter maior significação". (Wells e Harvey, 

1977, pg. 291). 

A partir de um experimento integrando diversas variá 

vels, Stevens e Jones (19 7 6) relacionaram os pressupostos do cu 

bo de Kelley sobre a atribuição de causalidade, com o emprego 

dos quatro fatores preconizados por Weiner et alli (1972) (cap~ 

cidade, esforço, dificuldade da tarefa e acaso) com variável dê 

pendente na indicação de causalidade, através de uma montagem 

2x2x2x2, com dois níveis de desempenho na tarefa (sucesso ou 

fracasso), distintividade da informação (baixa ou alta), infor-

maçao sobre a consistência (alta ou baixa) e sobre o consenso 

(alto ou baixo). 

Os resultados, em prlmelro lugar indicam que os su -

jeitos que experimentaram sucesso atribuem-no mais às causas ln 

ternas que ~s externas, do que os sujeitos que fracassaram,e es 

tes se tornavam menos lógicos e mais defensivos quanto malor 

fracasso experimentavam. 

Mas o malS importante deste estudo foi a determina-
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çao de que, nos casos de alta consistência, os sujeitos tendiam' 

a atribuir maior grau de importância à capacidade e menor ã di-

ficuldade da tarefa, do que nos casos de baixa consistência. No 

caso da alta distintividade atribuiam menor grau de importância 

à sorte, ao acaso, do que nos casos de baixa distintividade. A 

variável alto ou baixo consenso não diferenciou a atribuição de 

causalidade pelo sucesso ou fracasso a cada um dos quatro fato 

res considerados. 

Assim, por estes dados, a malor atribuição à capaCl-

da de se dá nos casos de alta consistência, à dificuldade da ta-

refa nos casos de baixa consistência, ao acaso nos casos de al-

ta distintividade, não tendo o esforço sido diferenciado slgnl-

ficativamente ao se considerar as variáveis do modelo proposto 

por Kelley. 

Entretanto, como visto em outras teorias, a pessoa 

está sujeita a cometer erros, a ser afetada por alguns Vleses 

e ilusões no processo de atribuição de causalidade, que envol-

vem entre outros: atribuição de maior relevância ao comportame~ 

to do autor e a seus efeitos do que às influências das caracte-

risticas do meio ambiente; egocentrismo do processo atribucio -

nal e suas consequentes derivações de auto-estima, atribuição 

defensiva, ilusão de liberdade e de controle; o aumento da con-

sequência de um determinado evento tende a levar o percebedor 

a um aumento na tendência a efetuar atribuição de causalidade 

por este evento, e a responsabilizar o auto~ pelo fato; a 
~ 

pro-

pria confusão que se forma no planejamento e condução dos expe-

rimentos para tentar mascarar ao sujeito a real finalidade do 

estudo, temendo alterar o padrão de respostas; as pr5prias ca -
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racteristicas particulares, como locus de controle, auto-estim~ 

desejabilidade social, interferindo no processo atribucional c~ 

mo um todo; e finalmente, que por este modelo desenvolvido por 

Kelley particularmente, e por todos os outros em geral, o sujei 

to deveria calcar suas inferências acerca das disposições que 

estariam determinando dado efeito a partir de um grande conJu~ 

to de observações e dados, quando na realidade ra~amente cumpre 

este suposto e faz suas atribuições a partir de ~~a só observa-

-çao. 

2.4.2 - Esquemas causalS 

Para explicar como são efetuadas as atribuições cau-

salS, normalmente a partir de pequena quantidade de informação, 

Kelley (1972) desenvolveu o conceito de esquemas causals, dos 

quals derivam diretamente estes processos atribucionais.!lUm es-

quema causal é uma concepção geral que a pessoa tem sobre como 

certas categorias de causas interagem para produzir um tipo es-

pecífico de efeito" j " ••• é uma concepção do modo pelo qual dois 

ou mais fatores causais interagem em relação a um tiDO particu-

lar de efeito". (Kelley, 1972, pg. 151-152). 

Ou seJa, referem-se aos diferentes modelos que urna 

pessoa utiliza para compreender o relacionamento de 
., . 

posslvels 

causas com um dado efeito, que seriam aprendidas ao longo de 

sua experiência, dos mais simples para os mais complexos, manti 

dos na memória do sujeito e reativados quando necess~rio. 

Dado que cada situação, dependendo de sua natureza, 

eXlge aplicação de um tipo particular de esquema para a busca 
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das causas explicadoras dos efeitos encontrados, alguns destes 

tipos foram desenvolvidos detalhadamente por Kelley e são aqul 

apresentados sucintamente. 

A - Esquema causal para m~ltiplas causas suficientei 

Neste caso, dado um efeito que pudesse ser explicado 

por uma de duas causas, ou por ambas ao mesmo tempo, as alterna 

tivas de escolha indicam que uma das duas causas estando prese~ 

te j~ ~ suficiente para a expicação do evento, como na figura 

a segulr: 

F i g . 10 - Esquerra causal para ruI tiplas causas suficientes (retirado de Kel 

ley, 1973, pg.114) 
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Ausente Presente 
CAUSA EXTERNA 

Para este caso, quando a causa externa est~ ausente 

facilmente se pode atribuir a origem do evento à causa interna. 

Mas, quando a causa externa está presente, torna-se difícil es-

colher uma das duas outras opç6es, envolvendo a presença ou nao 

da causa interna. Normalmente, se justifica a utilização deste 

tipo de esquema na explicação ele causalidade do sucesso de um su 

jeito em uma tarefa fácil, ou quando a influ~ncia das duas cau 



87 

sas é igualmente forte. (Kelley, 1972) 

B - Esquema causal para múltiplas causas necessárias 

~ .~ 

Quando o evento so ocorre na presença das duas varla 

vels consideradas, torna-se imperiosa a opção por este modelo 

para explicação causal, na medida em que uma só das 
. ~ . 

varlavelS 

isoladamente não é capaz de determinar a ocorrência do fenômeno. 

Fig.ll -Esquema causal para mÚltiplas causas necessárias. (retirado de 

Kelley, 1973, pg. 115) 

Presente E 

~ 

~ 
w 
~ 
~ Ausente o 

Ausente Presente-

CAUSA A 

A aplicação deste modelo parece envolver os casos de 

atribuição de causalidade ao sucesso em tarefas muito dificeis, 

quando as duas causas são fracas, e os efeitos são de grande 

magnitude. (Kelley, 1972) 

C - Esquema para causas compensatórias 

Em alguns casos, é imprescindivel que o percebedor ~ 

fetue distinç6es, nâo só ao nivel de presença ou ausência de 

uma dada vari~vel como explicadora do processo causal daquele 

dado efeito, mas tamb~m, complementarmente, que faça discrimi-
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estar contribuindo à causação daquele dado fenômeno. 
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poderia 

Assim, em alguns casos, dada a magnitude do efeito, 

ou sua pequena probabilidade de aparecimento, a explicação eXl 

ge que as causas potencialmente explicadoras daquele evento as 

sumam~valores mínimos, e que uma combinação delas permita alcan 

çar intensidade necessária à provocação daquele efeito, como ex 

plicado na figura a seguir: 

Fig. 12 -Esquema para causas compensatórias (E=sucesso) (retirado de Kel

ley, 1973, pg. 114) 
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TAREFA 

D - Esquema para explicação de efeitos graduados 

Com o aumento de complexidade dos fenômenos e do a -

vanço no nível desejado de atribuição e explicação das ocorrên-

clas, algumas vezes ê importante distinguir a intensidade com 

que se apresentam os efeitos, e paralelamente diferenciar o 

quanto de contribuição cada causa oferece para provocação do fa 

to considerado. 

.. 
Assim, o modelo agora descrito na verdade e uma gen~ 
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ralização dos dois primeiros apresentados, e se refere aos c~ 

sos onde a simples presença de uma das duas variáveis conse -

gue provocar o fenômeno, mas este só ocorre em níveis eleva -

dos quando as causas, ou a soma das contribuições das causas, 

atingem graus suficientes de intensidade. 

Neste sentido, quanto malor a intensidade dos efei-

tos maior a certeza de que as causas que poderão explicá-los 

estão presentes em graus malS elevados, conforme na figura a 

seguir: 

Fig.12 - Esquema para explicação de efeitos graduais (retirado de Kelley, 

1973, pg. 117) 

Facilitação E EE EEE 

I 
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E· ~l=' .t.. ..... 

ê'J3 

5 Inibidora E 

-Inibidora Faclll taçao Faclli té'.ção 
Fraca Forte 

CAUSA EXTERNA 

Além destes esquemas básicos, podem ser isolados ou-

tros derivados que envolvam conjuntos de causas e sua conse -

quente interação, mas cuja discussão em muito ultrapassa os 

limites desta revisão introdutória, para o que recomendamos a 

consulta aos textos originais de Kelley (1972, 1973). 

Uma vez apresentados os principais modelos utilizados 

na explicação causal, resta agora uma palavra sobre a aplica-

ção destes modelos a respeito do que Kelley (1972, pg.167) a-

firma: " .•• cada pessoa tem um repertór'io de esquema.s causais, 

d d d 1 ',.-l d' _. " sen o evoca o ca a um de es em dctermlnauas CO!1.'lçOeS • 
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Parece já ter sido razoavelmente demonstrado que os 

adultos tendem a utilizar esquemas mais complexos de explicação 

causal do que as crianças, mas toda vez que se tiver a possibi

lidade de escolher, procurar-se-~ sempre aplicar o modelo malS 

simples possível para explicar aquela situação. Entretanto, mUl 

tos estudos ainda necessitam ser desenvolvidos para definir com 

maior profundidade quando um esquema é preferido aos outros, co 

mo o desenvol~imento dos níveis de atribuição de causalidade ob 

jetiva e subjetiva na criança est~ ligado ao emprego dos diver-

sos esquemas causais pela criança, como interagem diferentes 

esquemas causais em situações específicas de explicação. 

Ao lado àestas dúvidas e desconhecimentos, McArthur 

(1970) demonstra em seu trabalho que os verbos que descrevem uma 

ação tendem a exercer papel predominante na evocação e utiliza

ção de um tipo particular de esquema causal em cada situação.A~ 

Slm, entre outros, os verbos descrevendo realizações eliciam 

malS frequentemente os esquemas atributivos à pessoa do autor, 

os verbos com malor grau de subjetivismo-eliciam atribuições 

à entidade, e verbos referentes a atividades que envolvam domi

nância e submissão nas relações interpessoais evocam malS fre

quentemente o modelo de causas compensat6rias. 

Finalizando, pode-se dizer que o trabalho de Harold 

Kelley veio proporcionar à teoria de atribuição de causalidade 

significativo avanço no que tange à operacionalização dos postu 

lados b~sicos e ao desenvolvimento de novas hip6teses explicati 

vas do fenômeno, ao mesmo tempo em que a dotou de modelos mate

m~ticos inspiradores de novas pesquisas, sobretudo no que tange 

aos estudos de atribuição em sala de aula, de sucesso e fracasso 

em uma tarefa. 
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2.5. - A ATRIBUIÇAO DIFERENCIAL DE ATORES E OBSERVADORES - UMA 

IMPORTANTE CONTRIBUICAo DE EDWARD E. JONES E RICHARD 

E. NISBETT 

Ainda que Heider (1958) tivesse chamado a atenç~o p~ 

ra possIveis diferenças entre os processos de atribuição de cau 

salidade utilizados pelas pessoas que praticaram os atos e aqu~ 

las outras que apenas observaram os fatos, os grandes teóricos 

da Teoria da Atribuiç~o que o seguiram, ou só traLavam da atri 

buiç~o por parte dos observadores (Jones e Davis, 1955), ou nao 

diferençavam suficientemente os processos quer para os atores 

quer para os observadores (Kelley, 1967), ou mesmo faziam afir 

mações de que ambos estavam na mesma situaç~o e tenderiam a efe 

tuar atribuições semelhantes (Bem 1967,1972). Entretanto, estas 

suposições teóricas vieram a serconvenientemente sistematizadas, 

e uma distinção clara dos processos atribucionais -" utilizados por 

atores e observadores só foi objetivamente esclarecida com a 

proposição por Jones e Nisbett (1972) dé uma abordagem teórica 

enfatizando a divergência de perc.epç~o das causas do comporta

mento por parte de atores e observadores de um mesmo fen5meno 

qualquer. 

"Jones e Nisbett (1972) calcam o sistema das diferen

ças das atribuições pelos sujeitos atores e observadores,no fa

to observado de que o autor do comportamento que provocou deter 

minado efeito apresenta a tendência a efetuar atribuições de 

maneira a enfatizar o papel do meio ambiente na prov'ocação e 

causação deste comportamento, enquanto que reversa~ente, os oh 

servadores tendem a indj.car as disposições e caracterrsticas do 
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ator como responsáveis pela ocorrência dos fatos. Afirmam Jones 

e Nisbett (1972) a respeito: "Existe uma profunda tendência dos 

atores em atribuir suas ações a exigências situacionais, enqua~ 

to os observadores tendem a atribuir a mesma ação a disposições 

pessoais estáveis" ( pág. 80). 

Numa extenção destes mesmos princípios, tem-se que os 

observadores acreditam que os autores dos comportamentos gera-

dores dos efeitos considerados possuem conjuntos de respostas 

pré-determinadas, são portadores de traços de personalidade bas 

tante estáveis que terminam por governar os comportamentos emi 

tidos. Assim sendo, os observadores classificam os atores em 

quadros bastante diferenciados, comparando-os com os outros ato 

res, aparentando possuir uma "teoria da personalidade" dos ato-

res que segue uma linha normativa,nomotética, com grupos e tra-

ços bem característicos e diferenciados. 

- - . Por outro lado, os atores veem seus propr1os comporta 

mentos como decorrentes das circunst~ncias particulares enfren-

tadas no momento, não admitindo uma categorização à sua perso-

nalidade, nem esta como determinante de seu comportamento em 

todas as circunst~ncias. Concebem, por outro lado, sua reaçao 

aos estímulos como algo pouco predizível e controlável, ao mes-

mo tempo em que consideram sua personalidade um conjunto de va

lores, possibilidades e estratégias de ação, em lugar de um gr~ 

po de traços geradores de disposição de respostas, comparando 

os seus comportamentos e reações a Sl próprios, com seus atos 

anteriores, e nunca com os outros. 

Se o observador pOSSUl uma teoria de personalidade 
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do ator que tende para a linha normativa e nomot5tica, quando 

se referem ao seu próprio comportamento as pessoas tendem a 

considerar mais as teorias que reforçam a importância dos fato 

res situacionais, históricos, em um modelo ideográfico, com os 

comportamentos obedecendo a tratamento ipsativo. Ou por outra: 

"Traços de per'sonalidade são COlsas que as outras pessoas têm" 

(Jones e Nisbett, 1972, pág. 92). 

Sem dúvida alguma estas distinções no processo atri-

bucional para atores e observadores de um evento qualquer,con~ 

tituem-se em um dos pontos que tem merecido as maiores aten-

ções dos pesquisadores, e grande dose de evidência comprovado-

ra nos experimentos conduzidos para sua verificação. 

Um dos malS conhecidos estudos que oferecem suporte 

à distinção no processo de atribuição entre ator e observador 

-e aquele conduzido por Mc Arthur (1970), que consistia em apre 

sentar aos sujeitos algumas sentenças, como "George traduz a 

sentença incorretamente", às quais os sujeitos deveriam indicar 

a causalidade deste fenômeno optando entre as pessoas como de-

terminantes da ação, o meio, ou as circunstâncias. Em caso de 

dúvidas, os sujeitos poderiam explicar melhor sua atribuição~em 

geral fazendo composições entre estas três classes de causas. 

Os resultados demonstram, entre outras coisas, que en 

quanto somente 4% dos sujeitos indicam as variáveis do meio co 

mo determinantes do comportamento do ator, ~4% preferem optar 

pela indicação de dlguT!ld característica do ator corno -responsa-

vel pela emissâo desta ação considerada, numa clara confirma-

ção dos postulados anteriormente mencionados a respeito da tcn 
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dência dos observadores em imputar a 

causalidade de um fato qualquer. 

variáveis dos atores a 

Em um dos primeiros trabalhos conduzidos a este res

peito, Jones, Rock, Shaver, Goethals e Ward (1968) compararam a 

atribuição efetuada por atores e observadores aos resultados da 

resolução de um teste de QI. OS sujeitos atores respondiam ao 

teste e seus resultados eram manipulados de maneira que os mes 

mos fossem distribuidos em três condições experimentais que com 

portavam: 

- 50% de acertos distribuidos igualmente no teste de 

30 itens 

- 50% de acertos com malores incidências nos ítens 

iniciais do teste 

- 50% de acerto com maiores incidências nos itens fi

nais do teste 

Os resultados das atribuições de causalidade, além de 

mostrar que a habilidade era citada em todos os casos, indicam 

que os sujeitos expostos aos casos de desempenho descendente 

acreditam que os ítens se 'tornam cada vez mais difíceis, e os 

de desempenho ascendente que os mesmos se tornam cada vez malS 

fáceis. Mas o dado mais interessante é que 

res a variação no desempenho do sujeito é 

dificuldade da tarefa, e para os atores tem 

parã os observado

devida à variação na 

suas razoes na va-

riação de sua habilidade, aqul compreendendo também o 

e o desestímulo. 

cansaço 

Nisbett e Caputo (1971) solicitaram aos seus sujeitos 
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que respondessem por que escolheram a área de concentração dos 

estudos que estavam seguindo, e por que gostavam da garota com 

quem :saíam ultimamente, ao mesmo tempo em que deveriam dar estas 

mesmas razões às escolhas de seu melhor amigo. 

Os resultados mostram claramente a distinção dos pro-

cessos de atribuição empregados por atores e observadores, com 

os sujeitos atores indicando, como explicação de seu caso, n~me 

1'0 de causas pessoais semelhantes às causas do meio, no que se 

refere à escolha do campo de estudo, e duas vezes mais as variá 

veis externas que pessoais, quando se tratava da escolha da ga-

rota. Na atribuição de causalidade às escolhas de seu melhor a-

migo os dados invertem-se, com a indicação de três vezes mais 

as variáveis pessoalS que externas no que se refere ã escolha 

do campo de estudo, e o mesmo n~mero de citações pessoais e do 

estímulo para o caso da escolha da garota. 

Harvey,Harris e Barnes (1975) manipulando a adminis -

tração de pequenos choques de óe,ed-bac.k.6 pelo professor aos seus 

sujeitos atores alunos, em uma tarefa de reconhecimento de pares 

de palavras, e .variando a indicação do .6t~e.6.6 psico16gico ao 

qual o sujeito estava exposto,terminavam por colocá-los em duas 

condições experimentais:aqueles na condição de consequência mo-

derada dos choques e os outros na condição de consequências pSl 

co16gicas severas pela administração dos choques. 

Tanto 08 sujeitos autores, como aqueles que observa 

vam as cenas, efetuavam, ap6s a sessão experimental, atribui-

-çoes de liberdade e responsabilidade ao aluno e ao professor 

pelo que aconteceu. 
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Os resultados demonstram que os observadores apresen-

tam a tendência a atribuir maiores responsabilidades aos ato~ 

res, e menores a outros fatores, quanto mais severas as conse,: 

quências de sua atuação no experimento, enquanto que os atores 

atribuem menores responsabilidades a si mesmos pelo ocorrido~ e 

mais a outros fatores, quanto mais aumenta a gravidade das con-

sequências. Ao mesmo tempo, os observadores atribuem malor 

grau de liberdade de escolha ao ator quanto malS graves as con 

sequências , ocorrendo o contrário quando se trata da atribui-

ção efetuada pelos pr6prios atores, conforme os resultados ex-

pressos nas tabelas seguintes: 

Tabela 4 - Atribuição de respons~ilidade a~_ Ato];" (média) 

(retirado de Harvey et alii,1975,pâg.25) 

~-

~_. 

consequencias 

moderadas graves 

ator 6,2 4,0 

observador 6,5 8,6 
-

(quanto maiores os escores, ffi,üor a respJm;abilid-:l.de atribuída) 

" 
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Tabela 5 - Atribuição de liberdade ao Ator (média) 

(retirado de Harvey et alii,1975,pág.26). 

-conseguencias 

moderadas graves 

ator observador ator observador 

liberdade de re 5,2 7,1 3,0 8,3 -
cusar a tarefa 

escolha em cum 5,3 7,0 2,5 8,8 -
prlr o trabalho 

(quanto maior o escore, maior a percepção de liberdade) 

Além destas constatações, e da relação existente en-

tre atribuição de liberdade e responsabilidade em um ato (cor-

relações de.50 e.59), este experimento demonstrou que a dife-

rença de perspectiva entre atores e observadores é afetada pe-

las consequências dos eventos considerados, suposição não le-

vantada por Jones e Nisbett (1972). 

Entretanto, Miller e Nierman (1975) encontraram resu! 

tados contraditórios aos comumente observados, quando seus su-

jeitos atores atribuiam maior responsabilidade a si mesmos que 

os observadores passivos, e interpretaram seus achados como ma

nifestação de necessidade dos atores em verem-se como exercend6 

-real controle sobre os eventus neste caso,: o que parece nao 

ocorrer nos outros estudos. 

Por estas citações, apenas algumas poucas entre tan-
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tas evidências, fica clara a existência de tendências de atores 

e observadores divergirem quanto às atribuições ao mesmo even 

to. Resta, entretanto, explicação plausível sobre o 
~ 

porque e 

corno este fenômeno ocorre. 

2.5.1. - Fatores que poderiam explicar as diferenças de 

atribuição entre Atores e Observadores 

A explicação de diferenças nas atribuições efetuadas 

por atores e observadores de Um dado efeito, tem ocupado muito 

os psicólogos sociais desde há alguns anos, e o resultado desta 

preocupação geral é um número extenso de razoes para justificar 

a ocorrência deste fenômeno diferencial, sem contudo termos ain 

da uma definição precisa de qual ou quais delas, isoladamente 

ou em interação, poderiam explicar completamente este fato. 

As explicações e supostas razoes determinantes deste 

fenômeno poderiam ser reunidas em três grandes grupos: diferen

ças.:na obtenção de informações da situa~ão e das pessoas; dife-

rença no processamento destas informações; diferenças motivacio 

nals. 

A-Diferenças na obtenção de informações da situação 

e das pessoas 

Ainda que haja certa similaridade entre ator e obser

vador no que tange às informações que possam conseguir acerca 

do comportamento expresso pelo ator naquela situação, e o efei-

to produzido, bem como das influências que as variáveis do 

meio, próximas ao ator, exerçam sobre seu comportamento, muitas 

diferenças podem ser detectadas nas informações de atores e 
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observadores ao efetuarem atribuições de causalidade a um dado 

fenômeno. 

Assim é que ao observador -80 
- ,. 

sao accesslvels os indí 

cios que pode obter através do comportamento expresso do ator, 

pois é a única fonte à qual tem acesso direto, o que, convenha-

-mos, e muito pouco, e deste modo os dados acerca dos sentimen 

tos, atitudes e intenções do ator ficam restritos as suas expres

Soes· fisiohômic.a.5 ,e a uma relação com os estados que o observador 

julga que ele e os outros experimentariam nesta dada situação. 

Já o ator pode obter informações malS ou menos confi 

áveis acerca dos seus estados interiores, quer do ponto de vis-

ta fisio16gico ou psico16gico, das intenções que poderiam vi~ a 

determinar a opção por aquela açao determinada, todos estes da 

dos completamente inatingíveis aos observadores, o que faria 

a primeira grande diferença. 

Entretanto ,é na obtenção de dados acerca dos comporta-

mentos passados do ator, de sua hist6ria e a possível influ~n-

cia na determinação desta ação particular analisada, que as di-

ferenças entre ator e observador se tornam mais marcantes. 

o observador s6 tem condições de obter informações s~ 

bre o ator naquela situação particular, e considerando os ter 

mos de Kelley (1967), não pode conseguir dados acerca da distin 

tividade e da consist~ncia na ação deste sujeito particular, p~ 

ra com isso efetuar atribuições mais precisas e verdadeiras. Nes 

ta situação de elevada entropia nao lhe resta outra alternativa 

senão inferir a hist6ria do sujeito a partir da noção do homem 
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médio,e todos sabemos que este homem médio na verdade nao repr~ 

senta muito bem a individualidade de cada um, que é muito dife 

rente. Ao mesmo tempo o observador está sujeito a um viés amos 

traI, pois como só tem parte da informação acerca do comport~ 

mento do ator,não pode diferenciar a contento se o comportamen

to é devido à característica pessoal, ou reflexo dos papéis as

sumidos pelo ator. Como não pode responder a esta questão, em 

razão desta deficiência informacional, é mais prudente e fácil 

ao observador generalizar o comportamento através do traço da 

característica disposicional, estável, pessoal. 

Por esta 6ltima razão, precisamente, os observadores 

tendem a adotar os modelos normativos e nomotéticos no julga

mento dos atores, comparando seus atos com os de outros seus se 

melhantes, enquanto os atores, por possuirem informaç5es acerca 

de seus atos passados, com intenç5es e efeitos diferenciados, 

preferem optar por modelos explicadores baseados em tratamen-

tos ipsativos e ideográficos, comparando esta ação 

ações suas emitidas anteriormente. 

a outras 

B. Diferenças no processamento das informações ob-

tidas 

Se diferenças marcantes existem entre ator e observa

dor no que tange aos processos de obtenção de informação sobre 

os eventos aos quals se efetuam atribuição de causalidade: elas 

se tornam ainda maiores ao se consid~rarem as diferenças no pro

cessamento destas mesmas informações. 

Assim, se considera a diferença de saliência das in-
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formaç6es da situaç~o total, cOTI~reendendo o meio, o comporta

mento do autor e os efeitos gerados, como uma causa para essa 

divergência de percepç~o do ator e observador. Para o ator o 

meio,constituído de situaç~o estimuladora como um todo e parti 

cularmente das outras pessoas envolvidas, torna-se o elemento 

pregnante da situação, e ao observador é a figura do ator que 

ocupa a posiç~o central da cena e passa a se constituir em fig~ 

ra enquanto o meio se torna fundo. Já para o ator, como visto 

anteriormente, a saliência é do meio, com a sua pessoa consti

tuindo-se meramente em um elemento a mais no sistema. 

Outro aspecto bastante relacionado a este primeiro, 

mas que guarda uma pequena diferença, refere-se ao foco dife

rencial da atenç~o de ator e observador, e sua consequente in

fluência na percepç~o de causalidade dos eventos a um e outro 

elementos desta díade. 

O ator tem sua atenç~o, na maior parte das vezes, di

rigida para o ambiente de quem sofre constantes solicitaç6es e 

interferências, e assim acredita que o comportamento é proce

dente das exigências que o meio lhe imp6e, enquanto que ao ob

servador o que mais interessa é o comportamento do ator, sua 

pessoa, pássando a aç~o do sujeito a ser vista como uma manl

festaç~o de suas características. Esta diferença deve-se consti 

tuir em um dos elementos importantes que interferem no process~ 

mento da informaç~o obtida, e consequentemente na diferença de 

percepç~o causal pelos dois elementos. 

~ conhecida também a tendência do homem em estabele-

cer equilíbri~ entre suas cogniç6es, buscar sempre uma forma 
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harmoniosa entre elds, para evitar as tensões decorrentes do 

desequilíbrio de diferentes informações que não se apresentam 

harmoniosas, ao mesmo tempo forçando-o a buscar uma mudança na 

situação visando restabelecer o equilíbrio e evitar a tensão 

( ver Rodrigues e Newcomb,1980). Neste sentido, as pessoas que 

aos olhos do observador se comportam de uma forma definida, por 

exemplo de forma agressiva, para que as cognições não se mos-

trem desequilibradas, o observador precisa admitir que este in-

divíduo deve ser uma pessoa agressiva, pois - -nao e harmonioso 

que um sujeito não agressivo se comporte de manelra agressiva, 

e deste modo, caso um sujeito se comporte de forma agressiva, é 

porque ele deve possuir algumas características disposicionais 

que norteiam a emissão de seu comportamento agresS1VO. 

Um importante ponto referente ainda ao processamento 

de informação a ser lembrado diz respeito à relação que pode 

ser induzida no observador, entre a constância física com que 

-se apresenta o ator, isto e, na sua açao o ator permanece malS 

ou menos o mesmo do ponto de vista físico, e uma suposta cons-

tância psicológica que explicaria, através de traços e carac

terísticas, a manutenção de uma tipologia estável do comporta-

mento para aquela pessoa, do mesmo modo que ela possui um tipo 

físico mais ou menos estável. 

Por último, devemos considerar as distorções na per-

cepçao de causalidade de autor e observador determinados por 

vieses lingüísticos a que estão sujeitos. 

A nossa linguagem al~m de ser riquíssilna em termos in 

dicadores de traços, características, disposições das pessoas 
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(Allport e Ogbert encontraram malS de 18.000 termos na língua 

inglesa, e cremos que no português as coisas não sejam muito 

diferentes), apresenta a característica de a mesma palavra fr~ 

-quentemente servir para designar o comportamento, a açao obser-

vada, e as dispos~ções, as características pessoais dos SUJel-

tos, o que predispõe as pessoas a mencionarem intuitivamente 

com a mesma frequência a descrição do comportamento e as carac-

terísticas mais profundas e não observáveis dos sujeitos. 

Além di?to, parece que as pessoas tenderiam a obede-
I 

cer a um silogismo clássico na inferência de traços como causa-

lidade dos fenômenos, que se apresenta como verdadeiro no pla~o 

formal, mas nem sempre verificada no plano empírico. Assim: 

X comportou-se de forma Y; o sujeito que tem traço Y 

comporta-se de forma Y; então X possui o traço Y. 

Este último fato está associado aos resultados de Pas 

Slnl e Norman (1966) que encontraram semelhança muito grande 

nas atribuições efetuadas por seus sujeitos a características 

de pessoas bem conhecidas dos mesmos e de pessoas completamen-

te estranhas, que nunca tinham sequer visto. Este dado conduz 

~ conclusão que as pessoas possuem em sua cognição uma verda-

deira matriz de intercorrelação dos traços de uma pessoa qual 

quer, e uma vez dado um evento trata-se de posicionar este su-

jeito em uma das células desta matriz, classificando-o segundo 

uma "teoria pessoal da personalidade" que cada um possui e uti-

liza com frequência incomum. 

A este respeito deve-se menClonar ainda o fato de ra-
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ramente a atribuição de um traço,a uma pessoa qualquer sofrer 

desconfirmação por outras. Ao contrário, parece que o erro de 

atribuição de um traço a uma pessoa recebe elevado grau de vali 

dação consensual. Assim, quando alguém afirma que outro apr~ 

senta determinado traço ou característica, a tendência é jun

tar outros comportamentos subsequentes como elementos explica

tivos desta característica, num processo somativo, e se alguma 

contradição com outras pessoas aparece, procura-se atribuir a 

desconfirmação a uma característica negativa desta outra pes

soa, a uma falha deste contraditor. 

~ por causa destas e de outras razoes, que cada vez 

que se conhece mais a respeito de uma pessoa, quanto mais indí

cios se possui a respeito de sua ação, mais difícil se torna a 

atribuição de uma característica, de um traço a esta pessoa, 

tendo em vista o grande n~mero de restriç6es de distintividade, 

consistência e consenso que aparecem no caso. 

C. Diferenças Motivacionais de Atores e Observadores 

Além dos fatores perceptuais e cognitivos referentes 

ao processo de obtenção e processamento das informaç6es, devem 

ser mencionados os fatores motivacionais dos atores e observado 

res como variáveis importantes na diferenciação do processo de 

atribuição, ainda que para Jones e Nisbett (L972) a influência 

dos fatores motivacionais pareça ser bem menor do que a dos 

dois primeiros. Esta afirmação deve-se ao fato de que a di

vergência ator X observador persiste mesmo nos casos onde a lm

port~ncia dos eventos é bastante reduzida, e o envolvimento pe~ 

soaI dos elementos é diminuto. Ao que parece, os fatores mo-
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tivacionais envolvidos no processo atribucional aumentariam ou 

diminuiriam as diverg~ncias ator X observador, mas estas existi 

rlam até nos casos onde não houvesse envolvimento pessoal mai 

ar das duas partes. 

Um dos mOLivos que muito contribui para o processo de 

atribuição diferencial ator X observador é a manutenção~ ou 

busca de increQento do sentimento de auto~estima per 

parte de cada um dos elementos envolvidos neste processo. Como 

os estudos, em geral, apresentam como efeito final da situação 

um evento de cunho negativo, os atores procuram proteger-se da 

culpa pelo fracasso atribuindo a causalidade do fenômeno às va

riáveis do meio e da situação, o que lhes garante no mínimo a 

manutenção de sua situação atual, não se vendo diminuído por 

ter sido a causa de um evento negativo. Por outro lado, os ob

servadores ao atribuirem a causalidade às características e 

traços dos atores estão de certa forma diminuindo seus pares, 

o que significa manter e elevar sua'posição no conceito do 

seu grupo. Esta tend~ncia é aumentada quando o observador nao 

gosta do ator e diminuida nos casos onde existem elos positivos 

entre ator X observador . 

. Cremos entretanto que estas explicaçoes envolvendo 

auto-estima ainda são incompletas, e dados mais abrangentes e 

operacionais podem ser buscados na seção dedicada ao egotism~. 

Outro fator motivacional importante, e que tem papel 

relevante nesta diferenciaç~o ator X observador, 6 a busca de 

controle sODre os eventos que se apresentam a cada um no dia a 

dia de suas vidas. Ao atribuir a origem dos comportamentos dos 
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outros às suas características estáveis, e o seu próprio com-

portamento ficando condicionado à influência de variáveis do 

meio ambiente, muito mais instáveis, os sujeitos automaticamen-

te passam a admitir que o comportamento dos outros está sob 

controle efetivo, é predizível, e por isto controlável, ao pas-

so que o seu depende de cada caso, consequentemente não estando 

sob controle de ninguém. Isto lhes garante a liberdade de ação, 

aliada ao controle sobre os outros para atingir seus objetivos 

pessoais, 'o que se constitui em forte motivo à ação das pes-

soas (Brehm, 1966). 

Gurwitz e Pancieira (1975) formularam uma explicação 

para o problema da divergência ator-observador e sobre a qual 

planejaram estudo para verificação. Para esses estudiosos a di-

ferença entre atribuições de ator e observador estaria na per

cepçãode liberdade de ação, menor para os atores que para os 

observadores. Assim, estando a atribuição de disposições pesso-

ais relacionadas às possibilidades de escolha do comportamento, 

conforme demonstraram Jones e Davis (1965), os observadores, 

que perceberiam maior liberdade de açao no ator, que ele -pro-

prio, tenderiam a efetuar mais frequentemente atribúições de 

causalidade às disposições do ator que às características situ 

acionais. 

Os resultados fornecidos pelos sujeitos, colocados na 

situação de professor ou aluno em uma tarefa de solução de ana-

gramas, indicaram que os sujeitos colocados na posição de es-

tudantes atribuiam maior liberdade aos professores que estes 

próprios, e julgavam o comportamento do professor, durante as 
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-sessoes experimentais, como sendo indicador de seu comportamen-

to costumeiro, mais que o próprio professor, o que vem apolar 

as suposições iniciais dos pesquisadores a respeito. 

~ claro que as respostas a estas indicações de influ 

ência de cada um destes fatores estão longe de serem oferecidas 

nos dias atuais, mas um grande passo metodológico foi dado por 

Storms (1973) e depois replicado por Arkin e Duval (1975) ao 

tornar reversíveis as posições de atores e observadores, valen-

do-se de um sistema de v~deo-tape em seus experimentos. Os re-

sultados indicaram que as tendências atribucionais de atores e 

observadores podem ser revertidas quando se proporciona ao ator 

a visão de observador do seu próprio comportamento. Estes resul 

tados tornaram-se um argumento a mais em favor da hipótese de 

Jones e Nisbett (1972) acerca da import&ncia do foco de atenção 

de atores e observadores na determinação das discrep~ncias de 

atribuição entre ambos, e uma vez que este foco é 

também são mudadas as atribuições na mesma direção. 

modificado 

Miller e Ross (1975) em sua penetrante revisão a res

peito concluem que há pouca evidência experimental demonstrado-

ra de atribuição defensiva em eventos onde o sujeito obteve de-

sempenho negativo, e afirmam que o fato de os sujeitos tomarem 

mais para si a causa de eventos positivos que negativos, pode 

ser explicada de várias formas, sem que se faça apelo à motiva-

ção de proteção ou auto-estima, e que sao assim descritas por 

Bradley (1978): 

"1 - As pessoas procuram e esperam o sucesso mais que 

o fracasso, e são mais dispostas a fazerem auto-
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atribuições para consequências esperadas que 

inesperadas; 

2 - A covariação percebida entre respostas e conse

quências pode ser mais clara para pessoas que 

experimentam um padrão de crescente sucesso, do 

que para pessoas experimentando constante fracas 

so; 

3 - As pessoas, erroneamente, baseiam seus julgamen

tos de contingência da resposta com a consequê~ 

cia em termos de ocorrência da consequência des~ 

jada (isto é, sucesso), mais do que em qualquer 

grau de contingência atual"(pág.57). 

Atrav~s destas alternativas fica patente que para Mi! 

ler e Ross (1975) este vi~s ~ muito mais relativo ao processa-

mento de informação que um problema envolvendo a motivação. 

Entretanto Bradley (1978) reexamina esta quest~o ~ e 

fez uma brilhante revisão das publicações que sao consistentes 

com a interpretação de ".6e.t6-.6e.Jtvil1g b-i.ctJ.:,e..6" na atribuição de 

causalidade (atribuição defensiva), e com base em alguns des-

tes estudos (Wortman, Costanzo e Witt, 1973; Arkin, G1eason e 

Johnston, 1976), mormente os de Snyder et a1ii (1976) envolven-

do o egotismo, contesta as afirmativas de Miller e Ross, ofere-

cendo exemplos onde as três formas de explicação propostas por 

estes 61timos autores estavam presentes, e mesmo assim se veri-

ficou o fen6meno da atribuição defensiva. 

Entretanto, para alguns dos estudos que se mostraram 

inconsistentes com a teoria de atri.buição d~fensiva, e que fo-

ram apregoados por Miller e Ross como malS um argumento contrá-

rio a este viés atribucional, Bradley (1978), usando os efeitos 
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de "publ'<"c. .6e.lü-pll.e..6e.ntat.<..on", já demonstrados por Schlenker 

(1975), conclui que algumas vezes não é muito desejável fazer ~ 

so deste viés da atribuição defensiva, e completa: ", .. atribui 

ções em função de si próprio podem ser vistas COTI10 auto imagem 

pública, com o propósito de maximizar o reconhecimento público. 

Uma pessoa muitas vezes pode ser hábil no sentido de aumentar 

ou proteger sua imagem pública aceitando ser responsável por 

seus próprios comportamentos positivos e negando a culpa nos n~ 

gativos. Entretanto, em certas circunstâncias, a imagem pública 

será melhorada através da aceitação de responsabilidade por con 

sequências negativas". -(Bradley, 1978, pago 66 ) 

Ao mesmo tempo Luginbuhl et alii (1975) argumentam 

que se o sucesso em uma dada tarefa não é muito importante para 

o sujeito, ele não ganhará muito em aplicar esse viés de atri-

buir o sucesso a sua capacidade. ~ possível mesmo que em alguns 

casos o sujeito não tenha nenhuma dificuldade em fazer atribui-

ções internas ao seu fracasso, como por-exemplo, é comum se ou-

vir em ativ idades de dança e canto "Eu não sou capaz disto. Eu 

nao aprenderia isso nunca". 

Conclui Bradley (1978) que o viés da atribuição defe~ 

siva nao é dependente nem só da motivação nem do processamento 

da informação, mas sim de uma ação composta destas duas . -varla-

veis e que necessita do cumprimento de algumas exigências para 

a sua manifestação, e só aparecendo quando: 

1) o desempenho do sujeito é p~blico: 

2) o sujeito percebe que pode escolher a prática da

quela dada ação, da forma como o fez; 
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3) h~ um substancial envolvimento pessoal do sujeito; 

4) sob condiç6es programadas a produzir "high 

o b j e. c.ti v e. .6 e.! fi atO alt e. n e..6.6 " • 

2.5.2 - O Egotismo - Uma Variação e Complemento das 

Idéias de Jorres e Nisbett 

Dentro da perspectiva motivacional pode ser identifi 

cado um outro viés atribucional que se caracteriza pelas mes

mas idéias básicas de Jones e Nisbett, mas que compreende uma 

extensão e um complemento daqueles postulados fundamentais. 

Trata-se de uma tendência da pessoa,' sobejamente obser 

vada, a atribuir crédito a si própria, suas características,sua 

capacidade, seu esforço, por atos que compreendem um efeito po

sitivo, e evitar aceitar a própria culpa nos casos de comporta

mentos que produziram um efeito considerado negativo. Ao mesmo 

tempo este viés atribucional compreenderia a recusa em aceitar 

como causa de comportamento dos outros -que produziram um final 

positivo as características pessoais~ disposiç6es mais está

veis, esforço, enquanto procura imputar ~s variáveis pessoais 

dos outros a causalidade a fatos de cunho negativo. 

A este fenBmeno atribuiu-se a denominação de egotismo 

(e.goti.6rn! (Snyder,Stephan,Rosenfield,1976; Snyder,Stephan eRoscE!. 

field,1978),e a opç~o por este termo,ao invés de outros correl~ 

tos como defensividade,egocentrismo,ou racionalizaç~o,prende-se 

ao fato de que estes outros,de um modo ou de outro, pressupoem 

envolvimento de outra natureza, conforme a teoria na qual tive

ram origem, ° que contribuiria para certa confusão de entendi -

mento desta nova proposta . 

. ~. 
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Um exemplo talvez torne as coisas um pouco mais cla

ras: Um sujeito X ouve falar que uma pessoa Y obtém sucesso na 

sua carreira profissional e diz: "Bem, mas também ele tem um pa

drinho que o auxilia em tudo, teve sorte de pegar aquele primei 

ro emprego, etc." Se ouve notícias sobre o fracasso da pessoa 

Y, diz: "Também aquele sujeito não quer nada, não é muito inte

ligente, não se esforça o suficiente, nunca leva a sério as 

coisas da vida". 

Quando se trata de seu caso particular, o sucesso na 

carreira tenderia a ser acompanhado de frases atributivas desta 

natureza: "Mas você preClsa ver que eu estudo 18 horas ,por dia, 

que nao tenho sábado ou domingo, que eu levo a sério o que fa-

ço", ao passo que um fracasso seu seria seguido das seguintes 

justificativas causais: "Não sei o que há, parece que todo mun

do me p~rsegue, eu não tenho sorte, aquela prova foi muito di

fícil, o meu chefe quer "ver a minha caveira", tem alguém inte 

ressado nas mesmas coisas e o seu padrinho conseguiu tudo". 

A grande utilidade deste viés na atribuição de causa 

lidade aos indivíduos refere-se ~ manutenção ou incremento da 

auto-estima do sujeito que fez a atribuição, e isto é consegui

do pela auto-atribuição dos eventos positivos e atribuição ex

terna a eventos negativos, bem corno a atribuição externa a even 

tos positivos e atribuição pessoal a eventos negativos dos ou

tros. 

Entretanto, os diferen{es estudos tem indicado que a! 

gumas condiç6es devem ser preenchidas para que seJam observados 

os fen3menos do egotismo. A primeira delas refere-se ~ necessi-
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dade de que a causalidade do fen~meno seJa malS ou menos amb!

gua, de tal modo que as interpretações causais egotistas do su

jeito sejam acompanhados de um grau m!nimo de possibilidade de 

aceitação destas causas indicadas. A apresentação de elementos 

causais totalmente ilógicos ou absurdos a uma situação não le

va ao aparecimento do fen~meno do egotismo. 

o segundo aspecto a ser mencionado, e que necessita 

ser cumprido, é a garantia de uma probabilidade bastante redu

zida de que o sujeito venha a ser contradito por interpretações 

dos outros, o que de certa forma estaria bastante relacionado 

i eXlgencia anteriormente mencionada. 

Por ~ltimo, o próprio sujeito ao efetuar estas atri

buições causais deve oferecer uma garantia de uma m!nima POSS1-

bilidade de que venha a se contradizer em situações futuras 

semelhantes, ou que j~ tenha se comportado de forma diversa em 

épocas passadas. 

Além destas exigências, o fen~meno do egotismo ainda 

sofre a concorrência de duas outras tendências conflitantes: de 

um lado o desejo de ser preciso em suas interpretações, de bus

car o maior n~mero possível de indícios antes de efetuar uma a

tribuição qualquer, que j~ se choca com o fato de manter uma a

titude de auto-proteção e de fechamento em suas próprias inten 

ç6es, e de outro lado o desejo muitas vezes presente de se 

apresentar como modesto, temendo as consequências sociais de um 

comportamento do tipo egotista o~ defensivo. Esta apresentaçâo 

pessoal contendo alguma reserva e crtticas a seu respeito ou 

não inclusâo de suas caracter{sticas positivas,pode buscar na 
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verdàde uma avaliação de sua pessoa por parte do grupo a que 

pertence, ou a indicação de suas qualidades pelos membros do 

seu grupo: "Ora, deixe de ser modesto. Você sabe que é o melhor 

neste dado aspecto". 

Os postulados bâsicos do fenômeno do egotismo foram 

alvo, ao lado daqueles relacionados à divergência ator X obser-

vador, de atenção dos pesquisadores, e muitos estudos conduzi-

dos com o intuito de verificar a veracidade dos princípios, o 

que na maioria das vezes produziu respostas confirmadoras e com 

plementadoras. 

Assim, Snyder, Stephan e Rosenfield (1976) valendo-se 

de uma situação de jogo em forma de matriz, colocavam seus su-

jeitos em situação de vencedor onde recebia 6eed baek falso de 

que havia saído vencedor em sete entre nove tentativas, ou de 

perdedor, onde era falsamente informado de que saíra vencido em 

sete entre nove tentativas. Ao final destas sessões, os sujei-

tos eram solicitados a indicar, numa escala de sete pontos, lm 

portância que atribuia a cada um dos quatro fatores: esforço, 

capacidade, acaso e dificuldade da tarefa, como explicadores do 

ocorrido, variando os resultados de -7 a +7. 

Os resultados encontrados -sao expressos 

na tabela a seguir: 
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Tabela 6 - Atribuição dos Atores_ e se':l~_Adversários Delo Ganho ou Perda 

(retirado de Snyder et alii, 1976, pág.438). 

ATOR PERDEU ATOR VENCEU 

Fatores Atribuição Atribuição Atribuição do Atribuição do 

de do ator do adversário ator aos seus advers,;'Ylio 

Atribuição aos seus aos resulta- resultados aos resulta-

resultados dos do ator dos do ator 

Habilidade O,54~'~ 1~83 4,38 2,04 

Esforço 0,02 1,17 3,75 1,50 

Dificuldade 
da Tarefa 0,12 0,42 1,08 1,33 

Acaso 0,62 2~96 3,17 4~67 

-

1:Quanto ffi3.is positivos os valores, rrais se atribui a origem do fenôme

no a aquele fator. 

Estes dados indicam, conforme conclusões de Snyder, 

Stephan e Rosenfield, em outra publicação (1978,pág.100); "Con-

siderando o baixo resultado do perdedor, este (no papel de a

tor) culpa mais a má sorte e menos a falta de habilidade do que 

o faz seu adversário vencedor (no papel de observador da per-

da).Considerando o alto resultado do vencedor, este (como ator) 

enfatiza o papel da habilidade e desconsidera a boa sorte) com-

parado ao que o perdedor (COQO observador) tinha dito sobre is-

to. Tal evid~ncia claramente est5 de acordo com a noção de ego-

tismo". 

Stephan, Rosenfield e Stephan (1976), em um projeto 

semelhante e usando sujeitos masculinos e femininos como compe-
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Tabela 7 - índice CompÕsito de Atribuição Interna-Externa 

(retirado de Stephan, et alii, 1976, pág.1164) 
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Sexo do suj ei to/ 
Atribuição pela própria Atribuição pela csn~equên 

consequência cia co adversarlO 

adversário PrDprio PrÓprio Sucesso do Fracasso do 
Sucesso fracasso Adversário Adversário 

Masculino-Masculino 4,8:'= -2,4 -0,2 -0,8 

Masculino-Feminino 3,2 -1,4 0,2 0,8 

Feminino-~BSculino 1,3 0,4 2,7 0,4 

Feminino - Feminino 1,3 -3,8 -2,9 -0,2 

* índices positivos indicam predominância de atribuições internas e 

dices negativos predominância de atribuições externas. 

Estes dados mostram, em primeiro lugar, malor predomi 

nância de atribuições internas ao sucesso do que ao fracasso, 

com as mulheres tendendo a atribuir o sucesso menos internamen-

te e o fracasso menos externamente do que os homens. Ao mesmo 

tempo, o sucesso de oponentes homens é atribuido mais interna-

mente do que o sucesso de sujeitos oponentes femininos, enquan-

to o fracasso de oponentes homens é atribuido mais externamen-

te do que no caso de oponentes femininos. 

. 
O dado mais importante, entretanto, e que nos casos 

de homens X homens, homens X mulheres e mulheres X mulheres,ob 

serva-se a tendência a atribuir o próprio sucesso mais interna-
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mente do que no caso do oponente~ e o seu fracasso malS exter-

namente do que o do outro, mas no caso de mulheres X homens, as 

mulheres n~o apresentam a tend~ncia a efetuar atribuiç5es ego-

tistas, ainda que o façam quando tenham como competidores ou-

tras mulheres. 

Luginb~ll, Crowe e Kahan (1975), em dois experimentos 

complementares, verificaram a tend~ncia em seus sujeitos a atr! 

buirem o seu sucesso em dada tarefa a fator interno inst~vel ( 

esforço) sobre o qual exerciam controle, enquanto que o fracas-

so era atribuído a um fator interno est~vel (falta de habilida 

de), sobre o que n~o podiam exercer qualquer tipo de controle. 

Mann e Taylor (1974) demonstraram que as atitudes de 

etnocentrismo, e os estereótipos que j~ interveem na indicaç~o 

de traços pessoais aos indivíduos, tamb~m influenciam a atribui 

çao de causalidade (se interna ou externa) por dado comportame~ 

to, pertencente ou n~o ao grupo ~tnico ao qual pertence o su-

jeito participante do estudo. Particularmente, seus resultados 

demonstram uma tend~ncia maior dos sujeitos em efetuar atribui 

-çoes internas para eventos positivos e externas para eventos 

negativos para os comportamentos de personagens pertencentes ao 

seu grupo·~tnico, do que para os de outro grupo ~triico diferen 

te. 

Feldman, Summers e Kiesler (197 ll), usando sujeitos 

universit~rios de ambos os sexos em dois experimentos distin-

tos, demonstraram que ao fazer atribuiç6es de causalidade ao 

resultado em uma tarefa intelectual e ao sucesso no exercício 

da profiss5o de m~dico, valendo-se das quatro dimensGes propo~ 
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tas por Weiner (capacidade, motivação, dificuldade da tarefa e 

acaso), os sujeitos indicavam mais a motivação entre as mulhe-

res que os homens como causa da solução de problemas e sucesso 

profissional, enquanto maior capacidade era atribuída aos ho-

mens que às mulheres como indicação do sucesso nas mesmas ta-

refas. 

Em adendo a estes dados, os autores encontraram que 

as mulheres avaliam os homens como tendo uma tarefa mais fácil 

que as mulheres, percebendo os sujeitos masculinos exatamente o 

oposto, sendo que para ambos os sexos existem indícios de que 

o sucesso é sempre mais relacionado à masculinidade que à femi-

nilidade. 

Crandall, Katkowsky e Preston (1962), ainda que -nao 

utilizando os princípios da teoria da atribuição, encontraram 

entre sujeitos masculinos e femininos diferenças de explicação 

para uma situação de fracasso, sugerindo estes dados uma inter-

pretação ao nível de teoria da atribuição, onde os homens fazem 

atribuições externas ao seu fracasso, ao passo que as mulheres 

usam atribuições internas para explicar o mesmo fato. 

Fitch (1970) desenvolveu experimento com o intuito de 

verificar um problema importante nesta área: se as pessoas efe

tuam atribuições aos resultados positivos ou negativos (sucesso 

ou fracasso) de seus comportamentos; de modo a elevar sua auto-

estima, ou de modo a parecer consistente com seu estado atual 

de auto-estima. 

Seus resultados claramente indicam que os sujeitos 
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que experimentam 6eed-bac~ indicando sucesso em seu comporta

mento atribuem maior causalidade aos fatores internos Chabilida 

de e esforço) que os sujeitos que experimentam 6eed-bac~ ne

gativo. Ao mesmo tempo, os sujeitos com baixa auto-estima atri 

buem malS ~s causas internas o seu fracasso, que os sujeitos 

com alta auto-estima, de acordo com a explicação de atribuição 

consistente com o estado atual de auto-estima. Mas, por outro 

lado, os sujeitos com alta auto-estima não atribuem significa

tivamente malS o seu sucesso a causas internas que os sujeitos 

com baixa auto-estima, o que não está de acordo com a hipótese 

da atribuição em função do estado atual de auto-estima. 

Parece claro que conclusivamente não há evidência de 

que uma ou outra das explicações da relação de auto-estima com 

atribuição de causalidade por um evento possa ser aceita total 

mente. 

Como palavra final acerca da divergência ator X obser 

vador e do fen5meno do egotismo, no que tange ao processo de 

atribuição, fica clara a idéia de que se trata de um aspecto da 

maior importância dentro da teoria de atribuição, que merece 

atenção de todos os pesquisadores: e que muitos postulados b~s! 

cos bem como novas hipóteses geradas por este princípio ainda 

estão por serem investigados, o que faz prever ainda para os 

próximos anos uma dedicação considerável dos estudiosos a este 

aspecto particular. 
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2.6. - ~ NOÇAO DE DESAMPARO: UM CONCEITO GERADO NA TEORIA DA 

APRENDIZAGEM POR MARTIN SELIGMAN E AS SUAS RELAÇOES COM 

O PROBLEMA DA ATRIBUIÇAO DE CAUSALIDADE 

Quanto malS se progride com o conhecimento científico 

e malor é a especialização de cada ramo da ciência, mais se ve-

ri fica a discriminação dos diversos setores do conhecimento eg-

pecífico e particular. Paradoxalmente de modo aparente, mas cla 

ramente determinado pela própria complexidade dos fenêmenos~que 

nao admitem uma só e radical explicação, verifica-se que ce~ 

tas descobertas de uma determinada área do saber, por exemplo 

a Psicologia da Aprendizagem, necessitam recorrer em parte aos 

conceitos que são mais desenvolvidos em outra área da mesma ci-

ência, por exemplo a Psicologia Social e a Psicologia das Rela-

-çoes Interpessoais. 

Este é precisamente o caso particular da -noçao de 

"helple~hne~~", traduzido para o português por desamparo, dese~ 

volvido por Martin Seligman para explicar certos fenômenos da 

aprendizagem, e que muito tem a ver com o problema da atribui

ção de causalidade, o que justifica a inserçâo deste capítulo 

neste trabalho, ainda que bastante resumido. 

Por desamparo (helple~~ne~~) entende-se um estado 

psicológico que acompanha a ocorrência de um dado efeito, cuja 

determinação e independente da ação das respostas que o suje~ 

to emite. Ou seja, o sujeito percebe que suas respostas são in 
i 

suficientes, ou Dlesmo in~teis, para a determinação dos fenôme-

nos aos quais ficou exposto. Esta exnectativa de não controle 

sobre os eventos pode determinar um estado de desamparo no su 
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jeito, que corresponde ~ e1iminaçâo da motivaçâo que elicia as 

respostas instrumentais, à passividade, falta de agressividade, 

perda de peso e apetite, deficiências sociais e sexuais, apatia 

geral. 

A ocorrência de uma situaçâo de desamparo segue, Vla 

de regra, algumas etapas bastante características e que foram 

assim definidas por Seligman (1977): lia expectativa de que uma 

consequência é independente do responder (1) reduz a motivaçâo 

para controlar a consequência; (2) interfere com a aprendizagem 

de que responder controla a consequência; e, se a consequência 

é de natureza traum~tica, (3) produz medo enquanto o sujeito 

tem dúvidas sobre a incontrolabilidade da consequência, e a se-

gUlr produz depressâo". Cp. 53) 

As explicações para estes fatos incluem três grandes 

aspectos: motiv~cional, cognitivo e emocional. 

No que tange ao aspecto motivacional. a -- . explicaçâo 

da ocorrência do fenômeno de desamparo baseia-se no fato que 

aos organismos superiores o incentivo que produz a iniciaçâo de 

uma resposta volunt~ria qualquer é a expectativa de que a res-

posta emitida provoque uma situaçâo positiva de prazer, ou eli-

mine outra negativa de desprazer. Se as contingências ato/conse 

quência levam aquele organismo a aprender que nâo h~ ligaçâo 

entre suas respostas e os efeitos aos quais está sujeito, en-

tâo a expectativa de que sua resposta irá provocar os efeitos 

desejados, ou terminar os indesejados, decresce e como conse-

quência o seu poder iniciador de respostas diminui, e assim o 

organismo deixa de responder a qualquer situaçâo - o que sign! 
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fica uma situação de desamparo~ 

A caracterização do desamparo como um distúrbio cogni 

tivo está calcado no conceito de interferência proativa e Slg-

nifica que um organismo aprendendo que uma consequência 
... 
e 

dependente da emissão de uma dada resposta tem dificuldade pos-

terior em aprender que outras respostas, diferentes daquela da 

da, poderiam estar relacionadas à provocação da consequência.Ou 

seja, o organismo generaliza a outras respostas posteriores a 

ausência de expectativa de que responder pode controlar o apar~ 

cimento dos efeitos desejados ou não. 

A explicação do desamparo ao nível de um distúrbio 

emocional parte do fato que um organismo qualquer, quando 

frente de uma situação traumática luta ativa e desesperadamente 

-a 

contra este trauma, sendo acompanhado por um estado emocional 

que poderia ser caracterizado como de medo. Caso o organismo 

consiga dominar a situação traumática, esta atividade desesper~ 

da é paulatinamente substituída por respostas bem adaptadas,co~ 

tendo relações lógicas com as consequências às quais estão li-

gadas. Mas, dominação da situação 
... 

possível, se a nao e o orga-

nismo tenta malS algumas vezes e atividade desesperada 
... 

a e 

substituída pela ausência total de respostas, situação esta ca-

racterizada como de desamparo, quando o estado emocional de de-

pressão se faz então presente, o que auxilia a instalação e ex 

plicação deste fen&meno. 

Ainda, acrescente-se a estas explicações uma tentati· 

va de caracterizar o desamparo como uma decorrência de estados 

fisiológicos, com alterações bioquímicas e neurológicas. Para 
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esta abordagem, quando o organlsmo exerce pleno controle sobre 

as consequências que o afetam, os níveis de noradrenalina no 

cérebro são elevados, níveis estes que se encontram sensivelme~ 

te diminuidos quando o animal sofre uma situação traumática in-

controlável. Deste modo, a redução dos níveis de noradrenalina 

no cérebro tornaria mais difícil a um neurônio disparar a ativ~ 

dade de outro, o que seria a explicação do estado de não respo~ 

ta pelo animal, e de que o desamparo seria causado diretamente 

pela atividade neural, e não por fatores mediadores como a cog-

nição ou motivação. 

Ainda que cada uma das explicações pareça razoável no 

plano formal e teórico, nenhuma delas conseguiu demons-

trar nos estudos conduzidos ser a única responsável pela prov~ 

caça0 do fenômeno de desamparo. Ao que parece entretanto é que 

estes motivos atuariam em conjunto, ainda que existam evidên-

clas de que cada um por si fosse suficientemente capaz de pro-

vocar o fenômeno. 

2.6.1. - Evidências Experimentais do 

samparo 

Fenômeno do De-

Os estudos e pesqulsas referentes ao desamparo tem Sl 

do conduzidos através de um modelo experimental denominado pl~ 

nejamento de triades, e que consiste no emprego de três grupos 

de sujeitos, dois dos quais recebem um pré tratamento. Para um 

o pré-tratamento consiste em situações que os sujeitos podem 

controlar por meio de suas resp0;,tas, e que para o outro -nao 

são passíveis de controle. Um terceiro grupo, de controle, não 

recebe nenhum pré-tratamento. Após esta fase todos os três gr~ 
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- , 
pos sao submetidos a mesma tarefa principal do experimento. 

Com este procedimento ou outros similares, j~ foram 

verificados, de um modo ou de outro, o fenômeno do desamparo em 

muitas espécies animais, compreendendo pombos, ratos, gatos, 

cães, peixes, primatas, e no próprio homem. 

Entre os anlmals, talvez os trabalhos mais interessan 

tes sejam aqueles conduzidos com cães. Em uma das condições ex-

. -perimentais ele eram amarrados e submetidos a choques lnescapa-

vels, e nas outras sessões quando eram colocados em gaiolas o~ 

de poderiam emitir respostas que os conduziriam ao lado de fo'~' 

ra e consequentemente evitariam os choques que lhes eram aplica 

dos, eles simplesmente, ao contrário dos sujeitos na outra 

pré-condição de choque escap~vel, não emitiam qualquer respos-

ta, simplesmente ficando em um canto da gaiola a emitir grunhi-

dos de dor e nada fazendo. 

Os estudos de Weiss (1968, 1970, 1971 a b c)sobre pr~ 

visibilidade dos sinais, controle das respostas e seus reflexos 

na formação de úlceras nos animais, que também foram os primei 

ros a fazer críticas severas aos famosos estudos de Brady, Po~ 

ter, Conrad e Mesos (1958) sobre os "macacos executivos", mos-

traram, ao contr~rio do que se supunha por um erro metodológico 

no experimento de Brady et alii, que os animais que não podiam 

exercer controle sobre os eventos que lhes ocorriam, os desamp~ 

rados, eram os que apresentavam mais úlceras, 
>, 

coerentemente a 

suposição de que o desamparo provoca mais tensão do que o exer-

cício de controle. 

Engberg, Hansen, Welker e Thomas (1973) apresentaram 
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resultados de seus estudos, onde o rece~imento de reforçadores 

positivos sem que o sujeito emitisse qualquer resposta para con 

seguí-los, traziam consequente lentidão na aprendizagem de urna 

outra resposta posterior, em um esquema que cs autores chamaram 

de "preguiça aprendida", que é também uma forma de desamparo em 

situações não traumáticas, e que muito se assemelha à situação 

social do "filho mimado". 

Kurlander, Miller, e Seligman (In Seligman,:)..977) suE. 

meteram seus sujeitos a três pré-condições que envolviam res-

posta a problemas solúveis, insolúveis (para todos os efeitos 

semelhante a inescapável) ou a nenhum problema. Após, todos os 

sujeitos eram submetidos a um jogo, tipo dilema do . . 
prisione.;h 

ro, onde poderiam tomar uma das três posições: cooperar com 

seu oponente, competir com ele, ou simplesmente retirar-se do 

jogo. Os resultados mostraram que os sujeitos submetidos a pro-

blemas solúveis, ou a nenhum problema, com maior frequência op-

tavam por continuar no jogo competitivo, enquanto aqueles sub 

metidos a problemas insolúveis com maior frequência abandonavam 

o Jogo, o que demonstra a interferência negativo do desamparo 

eci uma situação de competição. 

Hiroto (1974), em um complicado e bem planejado expe-

rimento, conseguiu os mesmos resultados iniciais de Seligman 

com os cães, agora com sujeitos universitários) que tinham de 

fugir de uma situação de ruído emitindo uma resposta manual. Ao 

lado de outros resultados, Hiroto pode constatar que os sujei-

tos de locus de controle predominantemente extern o (ver Rotter , 

1966) tornavam-se desamparados com maior facilidade do que os 



125 

sujeitos com locus de controle predominantemente interno. 

Glass e Singer (1972) em uma série de estudos, entre-

4" • 

tanto, concluem que, na verdade, a mera percepção de exerC1ClO 

de controle já é o bastante para evitar o aparecimento do ,desam 

paro entre os seres humanos. 

Os famosos estudos de Milgram (l963,1964a e b,1965) 3. re~ 

peito da obediência demonstram bem este problema do sentimento 

da perda de controle e de liberdade, quando seus sujeitos, ate~ 

dendo a um pedido do experimentador aplicaram choques, às vezes 

de grande intensidade, em outros sujeitos seus semelhantes. Uma 

vez questionados sobre o porque tinham feito aquilo, respondiam 

que estavam apenas cumprindo a~ ordens dadas pelo experimenta-

dor, que não podiam fazer nada para evitar, o que não era verda 

de, pois poderiam deixar o experimentQ a qualquer momento, e a 

maioria dizia que até se sentia muito bem fazendo aquilo. 

Langer e Rodin (1975) relatam-experiência de uma ins 

tituição para velhos, onde um programa de indução de responsa-

bilidade e de liberdade de decisão em um grupo de 47 sujeitos, 

dentre os 91 clientes selecionados para o estudo, todos com ida 

de entre 65-90 anos, mostruu cla.raJI)2l1te que após a conclusão dos tra 

balhos os sujeitos submetidos a este tipo de tratamento sen-

tiam-se mais felizes e ativos, eram avaliados como mais vigila~ 

tes e alertas que os sujeitos do grupo de controle, ao mesmo 

tempo em que dispendiam mais tempo visitando outros pacientes, 

e dirigindo-se às pessoas da instituição. 

Estes dados demonstram que a permissão de malor liber 
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dade de escolha, e consequente aumento de responsabilidade dos 

seus atos, podem levar sujeitos que já se encontram em proces 

so de desamparo a elevarem seus níveis de atuação em geral, de 

participação e engajamento em tarefas da vida diária. 

Mas, seguramente os dados com seres humanos mais importantes a 

respeito do desamparo são aqueles expressos por Ferrari (1962) 

a respeito do desamparo e de sua relação com a morte. Aos seus 

sujeitos, 55 mulheres de mais de 65 anos de idade, que solici

taram internamento em um asilo de velhos, Ferrari formulou que~ 

tões para verificar o grau de percepção de liberdade na esco

lha em se internar no asilo, influências dos parentes e outras 

alternativas de que dispunham na época. Um grupo de 17 respon

deu de forma a indicar que não dispunha de outras alternati-

vas senão aquela do asilo, e destas 16 faleceram em 10 sema-

nas, sendo que 8 faleceram nas 4 primeiras semanas. Das 38 que 

acreditavam terem escolhido ir para o asilo entre outras possi 

bilidades, somente uma veio a falecer nas primeiras semanas. Em 

acréscimo a estes dados Schemale e Icker (1966) verificaram 

que entre 51 mulheres submetidas a exame para prevenção do can

cer cervical, e nas quais se notavam indícios de células sus

peitas, 18 apresentavam perdas importantes nos últimos tempos, 

e entre estas 11 vieram a contrair cancer posteriormente, ao 

passo que das outras 33 que não tiveram perdas importantes nos 

últimos meses somente 8 ficaram doentes. 

Parece, por estes dados ao menos e por outros malS 

frequentes com animais e seres humanos, que o estado geral de 

desamparo aumenta a probabilidade de que o indivíduo contraia 
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doenças ou mesmo venha a sofrer morte repentina, por absoluta 

diminuição de suas defesas e queda do elã geral de vida. A es-

te respeito Seligman (1977), citando Engel, Schemale, Greene) 

e o grupo da Universidade de Rochester , propõe algumas catego

rias envolvendo desamparo que predisporiam à morte súbita e sem 

explicações orgânicas: colapso ou morte de ente querido, tris

teza aguda, ameaça de perda de ente querido, luto ou aniversá

rio de morte, perda de status ou auto-estima. 

As propostas de cura e prevençao do estado de desam

paro envolvem o treinamento dos indivíduos para exercer contro

le sobre os traumas que poderão vir a suceder-lhes, o não for

necimento de reforçadores sem a ação correspondente do sujeito 

que os provoque, a perfeita harmonia entre out-put~ consegui

dos e referencia aos comportamentos emitidos para tanto. Nos c~ 

sos onde o desamparo já esteja instalado, instigar os indiví-

duos a responderem ao ambiente, nem que para isso tenham que 

ser arrastados e quase o façam obrigados p01S com o tempo e a 

repetição deste expediente os sujeitos passarão a perceber nov~ 

mente relação entre suas ações e as consequências 

conseguidas ou a retirada das negativas. 

positivas 

Para o nosso caso, de atribuição de causalidade, o 

importante é que a percepção de causalidade externa aos fenôme-

nos que venham a ocorrer com os sujeitos, pode levá-los a um 

estado geral de desamparo, de aceitação das coisas conforme lhes 

acontecem porque acreditam não terem meios de provocar eventos 

diferentes, e este estado do sujeito sem dúvida terâ reflexos 

na s respostas de comba te (c.o P"<'119 Jte.~ po 11/~ e~ I, nas reações dos 
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sujeitos às situações (adotaremos esta tradução seguindo suge~ 

tão dos tradutores do livro de Seligman (1977) e por não nos 

ocorrer outra mais apropriada) 

Em apoio a esta sugestão Escovar (1979) apresenta os 

resultados de seus estudos com 249 chefes de família, de popu

lação rural do Panamá, demonstradores da existência de relação 

entre a alienação, o locus de controle, e o estrato sôcio-econô 

mico ao qual pertence o sujeito. Acrescenta que os chefes de f~ 

mília dos estratos sôcio-econômicos inferiores tendem a aprese~ 

tal' as seguintes características: 

"1) - Uma tendência para o locus de controle externo, 

ou seja um maior desamparo aprendido com os Sln 

tomas concomitantes do mesmo; 

2) - Falta de iniciativa em seu comportamento social 

3) - Uma orientação cognitiva que lhes impedirá de 

buscar maior informação _de seu meio ambiente e 

aproveitar as mudanças estruturais que possam 

ocorrer; 

4) - Uma maior tendência a sentimentos depressivos 

manifestados em alguns casos, p.ex., nos homens 

por um alcoolismo crônico; 

5) - A crença de que é necessário utilizar meios 

ilícitos e socialmente reprováveis para alcan

çar as metas a que se propõem." (pâg. la) 

Acreditamos mesmo que a atribuição de causalidade po~ 

sa funcionar corro variável moderadora do processo de desamparo 
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e na luta contra as defici~ncias de cada um, na busca dos ob

jetivos pessoais e na superação das dificuldades que o mundo 

social cada vez mais impõe aos seus membros. 



2.7 - LOCUS DE CONTROLE: UMA VARI~VEL NO PROCESSO DE 
GEM SOCIAL DE JULIAN ROTTER E UM CONSTRUTO NA 
DE CAUSALIDADE 
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APRENDIZA
ATRIBUIÇAO 

A idéia romântica de que o homem é o ser supremo do 

universo, livre por natureza, o único que tem como objetivo cons 

tante na vida a busca. e o exercício da liberdade, e que pode ra-

cionalmente decidir se faz ou deixa de fazer alguma coisa, se 

aceita ou rejeita uma proposta, se gostando de A faz A, -e nao 

gostando de B não-faz B, sem dúvida recebeu forte abalo no con-

trovertido, mas não menos brilhante, livro de Skinner de 1971 

"Be.yond FJr..e.e.dom al1d Vigl1i:ty" basicamente demonstrando que o ho-

mem nao e um ser totalmente livre, e que precisa aprender a con-

Vlver com a idéia de que é controlado por forças e entidades ex 

ternas a ele, em boa parte das vezes determinando totalmente o 

seu comportamento. 

Essas entidades e forças externas ao homem tornam- se 

então, ao lado das capacidades do indivíduo, de seu empenho em 
I 

provocar os fen~menos, os dois grandes p610s de origem de todo e 

qualquer evento observado na vida diária das pessoas: o interno 

correspondente ~s causas oriundas no pr5prio sujeito envolvido 

na açao, e o externo relacionado ~s variáveis causais alocadas 

nas outras pessoas, nas entidades, nas forças do meio ambiente e 

no acaso, todas fora do controle do próprio sujeito. 

Mas, na verdade, pouco ou quase nada interessam as ver 

dadeiras fontes de controle do aparecimento; dos eventos ~ivencia 

dos. O importante mesmo é a percepção que o sujeito tem das cau-

sas dos fen~menos, o que as pessoas acreditam que tenha sido res 
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ponsável pela ocorrência daquele fato particular,sua opinião pe~ 

soal a respeito, e não a causa objetiva, real,frequentemente lna 

tingível, e que pouca importância real tem na determinação da 

conduta humana. 

A percepção de controle é um constructo que foi intro-

duzido na linguagem e nas linhas de pesquisa psicológica no 
. .. 
lnl 

cio dos anos 60, e desde esta data vem merecendo substancial a -

tenção dos estudiosos, e um número impressionante de descobertas 

esclarecedoras deste fenômeno. 

Pe~ce~ved cont~oi é definido corno o sentimento que o 

sujeito tem de que é capaz de determinar a ocorrência dos fenôme 

nos, de que é capaz de fazer algo bem definido. t a expectativa 

de que as causas internas possam suplantar as externas na origem 

dos fatos, de que os reforçamentos ocorrem por sua ação específi 

ca e não dos outros ou do meio que o cerca. 

Esta percepção de controle da ação pelo sujeito tem in 

fluências marcantes na aprendizagem, no desempenho, e na própria 

fisiologia do corpo humano, podendo a percepção da perda deste 

controle acarretar consequências profundas e duradouras para o 

sujeito (Seligman, 1977). 

A principal contribuição à sistematização dos princí -

plOS de influência da percepção de controle foi desenvolvida 

na área da Aprendizagem Social por Julian Rotter (1966)(James e 

Rotter, 1958) para quem " ... 0 potencial para o comportamento X 

ocorrer ~situação 1, em relação ao reforçamento A, é função da 

expectativa da ocorrência do reforçamento A seguindo o comporta-
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mento X na situação 1, e o valor deste reforçamento na ·situação 

1" (Lefcourt, 1976,pág. 26), o que obedeceria à formula seguinte: 

Assim, a probabilidade de ocorrência de uma dada res -

posta torna-se função direta do valor do reforçamento que o se

gue e da expectativa de que tal comportamento venha a provocar 

tal reforço. 

Rotter também cunhou o termo locus de controle (loeu~ 

06 eont~oll para designar o que ou quem detém o controle, o foco 

de controle da determinação dos eventos, conforme percebido pelo 

indivíduo. 

Locus de controle constitui-se em um constructo que 

pretende explicar a percepção das pessoas a respeito da fonLe àe 

controle dos eventos, se própria do sujeito - interno - ou per

tencente a algum elemento fora de si próprio - externo. 

De acordo com este constructo, as pessoas tenderiam a 

perceber o exercício de controle sobre as ocorrências do mundo de 

maneira geral como, num extremo, dependentes de suas próprias 

cap~cidades ou esforços ou, no outro extremo, como dependentes 

de outras pessoas, de entidades, do acaso, todas fora de seu pr~ 

prio controle. Deixa-se claro aqul que os indivíduos posicionar

se-iam a respeito do locus de controle em um contínuo, que varia 

ria desde a internalidade extrema até a externalidade total. 

Para Lefcourt (1976) .. ~'o locus de controle de um indi 

víduo é frequentemente inferido da expressão momentânea do seu 
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senso de causalidade, que, se solicitado em diferentes epocas, 

deve ser relativamente consistente". E ainda " .. . locus de contro 

le n~o € uma caracter!stica a ser descoberta dentro dos indiv! -

duos. Ele é um constructo, uma ferramenta de trabalho na teoria 

da aprendizagem social que permite interpretaç~o de observaç6es 

feitas pelas pessoas em resposta a quest6es sobre causalidade. li 

(pág.111-112). 

Complementarmente ao conceito _ de locus de contro le e à di 

ferenciaç~o estabelecida por Rotter (1966) e seguidores entre 1n 

ternos e externos, alguns estudos recentes (Levenson, 1974; Rom~ 

ro Garcia, 1980) prop6em complementaç~o discriminando dois tipos 

de sujeitos externos: os externos autênticos que perceberiam a 

origem do controle como estando relacionado ao destino, azar,ac~ 

-so, entidades sobrenaturais, sobre as quais nao poderiam esperar 

exercer controle de forma alguma, e os externos defensi vos ou "ex 

ternos outros poderosos ", que perceberiam o controle como estan 

do o cargo de outras pessoas, que um di~ poderiam ainda serem 

controladas por eles. 

Para a caracterizaçao e mensuraçao do posicioname.nto 

dos sujeitos no cont inuo "locus de controle " muitas escalas fo-

ram desenvol vidas, sendo as principais reproduzidas em Lefcourt (1976) 

acompanhadas de normas e referências de pesquisas com diversas 

populações e finalidades: Bialer locus of control Questionnaire 

(Bialer, 1961); the Crandall Intellectual Achievement Responsabi 

lity Questionnaire (Crandall, Katkovsky e Crandall, 1965),Dean's 

AI ienat ion Scales (Dean, 1969), The Jarnes Inter'nal-External 10-

cus of control Scale (James, 1957), The Nowicky-Strickland locus 
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of control scale (Nowick e Strickland, 1973),The Reid-Ware three 

factor internaI-externaI scale (Reid, Ware, 1974), The Stanford 

preschool internaI-externaI scale (Mischel, Zeiss e Zeiss, 1974). 

Citam-se ainda a mais empregada de todas elas "The Rotter inter 

nal-external locus of control scale . (Rotter,196.6)e uma não referen-

ciada por Lefcourt (1976), The personal - Environmental causal 

attribution Scale (P.E.C.A.) (Lowe, Medway, Beers) ambas com tra 

dução, adaptação e alguns resultados no Brasil (Dela Coleta,1979 

a, 1979, b). 

A escala de Rotter de locus de controle interno-exter-

no, a mais empregada de todas elas, é um questionário de 23 

itens de escolha forçada com duas opções em cada item - uma ln -

terna e outra externa - compreendendo ainda os itens distrativos 

(6ille~ iten~J. Este instrumento foi adaptado da escala original 

de James de 60 itens, e é corrigida na direção da externalidade, 

isto é, quanto malor o escore do sujeito, malS externo -sera o 

seu locus de controle. 

A título de exemplo cita-se um dos itens: 

Opção externa A - muitos dos infortúnios na vida da pessoa -sao 

parcialmente devidos à má sorte. 

Opção interna B - o infortúnio das pessoas resulta dos erros que 

elas 'cometem. 

-A escala de locus de controle I.E. de Rotter nao supoe 

necessariamente a crença no acaso de um lado, e na capacidade de 

outro, como determinantes do locus de controle de um indivíduo 

dado. O trabalho de Collins (1971~), de análise fatorial de uma 
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escala com as 46 alternativas oriundas dos 23 itens da escala de 

Rotter, administrada aos sujeitos em formato das escalas de Li-

kert, demonstrou a existência de quatro fatores distintos, que 

seriam responsáveis pelo escore do sujeito na direção externa: 

a) crença em um mundo difícil, onde os reforçamentos 

serlam complexos; 

b) crença em um mundo injusto, onde os bons comporta -

mentos decorrentes ão esforço e capacidade nem sem 

pre seriam recompensados; 

c) crença de Vlver em um mundo não predizível, onde os 

-esquemas de reforços seriam malS tendentes a aleato 

. -rlzaçao; 

d) crença de que o mundo é politicamente irresponsável. 

2.7.1 - Alguns Estudos a Respeito de Locus de Controle 

Os principais resultados de pesqulsas tentando encon -

traI' diferenças entre os sujeitos que perceberiam o locus de con 

trole como mais interno, e aqueles mais tendentes à externalida-

de poderiam ser assim apresentados resumidamente, a partir dos 

conteúdos das revisões efetuadas por Lefcourt (1976), e que for-

neceriam indicações de algumas características dos sujeitos di -

tos "internos" ou "externos". 

Sujeitos com locus de controle predominantemente inter 

no(~':): 

-demonstram menos medo de estímulo averSlVO .. que pode 

ser suspenso (Glass, Singer e Friedman, 1969) 

U·)As características sem referência bib1io~áf:i.ca for'am citadas IX)r Lefcourt, 
1976, a partir de análises de resultados de resquiSêlS. 
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-pertencem mals frequentemente à alta classe sócio-eco 

nBmica e tem maior acesso a oportu~idades(Jessor, Gra 

ves, Hanson e Jessor, 1968) (Franklin, 1963) 

-resistem malS a influências técnicas (Gore, 1962) 

-nao são malS resistentes ao viés do experimentador(G~ 

re, 1962) 

-mals propensos a negar serem influenciados durante o 

condicionamento verbal (Strickland, 1970) 

-mais influenciados no comportamento de deixar de fu

mar (James, Woodruf, Werner, 1965; Platt, 1969) 

-não são simplesmente mais resistentes à influência, 

mas discriminam que influências aceitarão (James, WOO 

druf e Werner, 1965; Platt, 1969). 

-resistem malS à "tentação", a9s comportamentos perlg~ 

sos, a assumir riscos (Johnson e Gormly, 1972) 

-mais tolerantes ao desconforto (Johnson et al 1 i,1968) 

-procuram mais a redução da incerteza, fazem malS per

guntas quando não são dadas instruções em uma tarefa 

qualquer (Davis e Phares, 1967) 

-gastam malor tempo para decisão, quando a dificuldade 

da tarefa aumenta (Rotter e Mulry~ 1965) (Julian e 

Katz, 1968) 

-apresentam-se malS ativos e alertas 
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--sao melhores em aprendizagem incidental e intencional 

(Wolk e Ducette, 1974) 

-sao malS sensitivos (pe.Jr.c.e.ptu.a.ty.6e.n.6ltlve.) (\..Jolk e 

Ducette, 1974) 

- --sao malS resistentes a coerçao 

-são malS inquisitivos, curlOSOS e eficientes proces -

sadores de informação 

-são mais persistentes para solucionar problemas lógi-

cos (James, 1965) 

-sao malS acostumados a planos longos 

-são malS capazes de adiar reforços (Walls e Miller, 

1970, Erikson e Roberts, 1971) 

-apresentam maior persistência no esforço para obter 

maiores resultados (Mischel et alli, 1974) 

-são malS "educados " (\..Jalls e tüller, 1970) 

-sao mais "defensivos ", ou evitam malS o desafio(Lipp, 

Kolstoe, James e Kandall, 1968) 

-são menos pessimistas e possuem malS habilidades para 

vencer adversidades (Mc Donald e Hall, 1971) 

-são mais flexíveis na indicação de causas a fracassos 

(Phares, Wilson e Klyver, 1971) 

-culpam-se mais que os externos por suas falhas (Davis 

e Davis, 1972) 
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-manifestam menos perturbações por experiência fracas

sada 

-apresentam mecanlsmos de defesa mais primitivos 

-sao mais frequentemente alcoólatras que externos(Goss 

e Morosko, 1970) 

-apresentam maior força do ego 

-seus pais em geral são malS aprovadores que críticos 

CKatkovsky,Crandall e Good, 1967) 

-idade cronológica e mental, positivamente relaciona

das à internalidade CPenk, 1969) 

-são malS resistentes às influências sociais 

-apresentam maior fluência verbal (Brecher e Denmark, 

1969) 

-a internalidade está relacionada ao tempo gasto no es 

tudo em casa CFranklin, 1963) 

Sujeitos com locus de controle predominantemente exter 

D.Q Cfatalista): 

-apresentam tendência ao conformismo COdell, 1959) 

-às pessoas que Vlvem em circunstâncias adversas, a vi 

da parece não ser sujeita ao controle de seus esfor -

ços 

-nos Estados Unidos os negros apresentam-se mais fre -



quentemente como externos que os brancos (Lefcourt 

Ladwig, 1965) 
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-nao percebem corretamente as contingências entre ação 

e consequência 

-sofreram malS influências afetivas negativas 

-se percebem que o dcse::lpenho depende do acaso,os su 

jeitos estão mais propensos a ignorar 

(Phares, 1957) 

o óe.e.d-ba.cJl 

-são malS passíveis de influência de acordo com o sta

tus da fonte (Ritchie e Phares, 1969) 

-concordam mais com as posições Machiavélicas(Miller e 

Minton, 1969) 

-'possuem~Sconhecimentos a respeito de sua doença, 

quando a teem (Seeman e Evans, 1962) 

-são malS imediatistas (Strickland, 1972) 

-apresentam visão do futuro negativa (Melges e 

1971) 

Heiz, 

-apresentam mais!idéias suicidas (Melges, e Heiz, 1971) 

-histerias, úlceras 

-depressão (Abramowitz, 1969; Warehime e Woodson,1971; 

Goss e Morosko, 1970) 

-ansiedade 
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-esquizofrenia (Harrow e Ferrante, 1969 ,Cromwell ,1961) 

-sentem mais insatisfação durante interação social 

-apresentam menor necessidade de se defenderem do fra

casso 

-são menos hábeis para aceitar as implicações do fra -

casso (Phares, Wilson e Klyver, 1971) 

Por tudo·o que foi visto até o momento, a noção de 10-

cus de controle tem ramificações de influências em muitas areas 

da psicologia. 

No que tange ~ cognição, dado que os sujeitos externos 

não percebem corretamente as contingências entre os comportamen

tos emitidos e as consequências advindas com os mesmos,eles tem 

menos informações sobre os eventos do que os sujeitos internos. 

Ao mesmo tempo eles as buscam com menor intensidade porque é!.cre-

ditam não precisar delas para agir, uma vez que a determinação 

dos eventos vem de fora mesmo, e nada adianta fazer para isto. 

Estes procedimentos tem implicações profundas ao dese~ 

volvimento cognitivo dos indivíduos e, mais ainda, podem determi 

nar futuramente a atitude geral dos sujeitos perante os fatos 

da vida diária, pois a manutenção da internalidade é uma podero

sa força contra a submissão a influências de toda natureza. 

Como extensão destes princípios, a percepçao do locus 

de controle pelo sujeito pode vir a ser o mediador na realização 

pessoal do s uj ei to (ac.lt-i. e. ve.me.nt) , uma ve z que as pe s soas preci -

sam necessariamente perceber que seus atos são relevantes ~ de 
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terminação dos eventos para que venham a se engajar nestas ativi 

dades. Neste sentido o sacrifício, o empenho do sujeito em reali 

zar algo superior ao que já dispõe no momento é função direta da 

percepção que este sujeito tem de que é capaz de determinar as 

ocorrências, sendo muito duvidosa a participação das pessoas em 

empreendimentos que elas mesmaS nao acreditem que venham a 

ocorrer. 

A este respeito um belo trabalho de Escovar (1979)rela 

ciona auto-estima, desamparo, e locus de controle com a possível 

evolução social e econ~mica das pessoas e por conseguinte das 

naçoes, chegand6 a propor modelo de desenvolvimento de povos e 

pessoas calcado nestes princípios. 

Na psicopatologia os estudos tem demonstrado existir 

alta relação entre locus de controle e determinados quadros PSl

copatológicos conforme mencionado anteriormente. O problema aqul 

se situa ao nível de estabelecimento da direção desta relação:s~ 

rá que o locus de controle externo cetermina a ocorrência de qu~ 

dros depressivos, histéricos, suicidas, ou esses quadros geram a 

percepção de que os eventos do mundo estão fora do controle do 

sujeito, que ele tem mesmo que se submeter às ocorrências sem na 

da fazer em contrário. 

Também no processo ge atribuição de causalidade são ob 

servadas diferenças significativas entre os sujeitos com locus 

de controle predominantemente internos daqueles externos.Phares, 

Wilson e Klyver (1971) demonstraram que os internos são menos 

predispostos que os externos a empregar comportamentos de culpa 

para explicar o fracasso em uma condição comum, neutra, e não ob-
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servaram diferenças significativas entre os dois grupos nas Sl 

tuações onde havia fracasso em uma condição de dist'ração. 

De Charms, Carpenter e Kuperman (1965) usando termino

logia proposta e mais tarde sistematizada por De Charms (De Charms" 

1968), que substitui os termos interno por origem (o~iginl e 

externo por "peão" (pawnl, observaram que os sujeitos que se V1am 

como origem (internos) apresentavam a tendência a ver os outros 

também como origem (internos) enquanto aqueles que se V1am como 

peões (externos) tendiam a ver os outros também como peões (ex -

ternos), numa clara alusão de que a auto-percepção da causalida

de dos eventos a si mesmo pode exercer influências marcantes no 

processo de atribuição de 6ausalidade a outros. 

Sosis (1974) ao estudar a variação entre sujeitos 1n -

ternos e externos na atribuição de responsabilidade a outra pe~ 

soa por um acidente, encontrou que os internos, por acreditarem 

que o homem provoca e cont~ola as coisas_ que lhe acontecem, atri 

buem maiores responsabilidades que os externos ao motorista acu

sado por atropelamento que causou ferimentos à vítima. Ao mesmo 

tempo os internos, mais que os externos, dizem que foi um compor 

tamento irresponsável a causa do acidente; recomendam uma ma10r 

sentença de prisão ao acusado; acreditam mais que o motorista be 

besse regularmente; sentiam menos pena do motorista pelo oco r 

rido; acreditavam mais que o motorista poderia ter evitado o aci 

dente, e que teriam agido de forma diferente na mesma situação. 

Para os externos o que ocorreu foi um caso de ma sorte, 

enquanto para os internos foi por caUSd do comportamento negli -

gente do motorista. 
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~ certo também que a percepção de locus de controle so 

fre influências determinantes do ambiente familiar, onde o refoE 

çamento ou não reforçamento indiscriminado dos comportamentos re 

sulta em percepçao de locus de controle externo, e, num estágio 

muito avançado, no sentimento de desamparo (hetp!e~ne~~) . Como os 

Itexternos" são mais pessimistas que os internos, este fato refle 

te-se na crença de sua capacidade de emitir respostas de combate 

(eop~ng ~e~pon~e~) à adversidade, que em círculo vicioso,reflet~ 

se no estado geral de desamparo do sujeito, e assim por diante, 

até o completo trancamento do sujeito em si mesmo num claro qua

dro psicótico. 

Parece terem ficado suficientemente demonstradas neste 

capítulo as noções fundamentais de locus de controle, as caracte 

rísticas típicas dos sujeitos com diferentes locus de controle, 

e sobretudo as implicações mais profundas da percepção do locus 

de controle pelos indivíduos. Entretanto maiores estudos ainda 

necessitam ser realizados a este respeito, inclusive com a verl

ficação da real veracidade destas conclusões no meio brasileiro 

para que se possa interferir no processo atribucional como um to 

do visando modificar a ação do sujeito nas respostas às suas ad

versidades. 
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2.8 - TEORIAS DE ATRIBUIÇAO DE CAUSALIDADE A EVENTOS ACIDENTAIS 

As referências e afirmações contidas nos capítu -

los anteriores s~o suficientes para demonstrar que os indivídu-

os efetuam atribuições de causalidade como uma forma subjetiva, 

entre outras, de percepção de exercício de controle sobre os 

eventos com os quais está envolvido em sua vida diária. 

Estas atribuições de causalidade como certa forma 

de promover um controle dos fenômenosJacontecem mesmo nos casos 

onde est~o envolvidos fatos de ocorrência completamente ocasio-

nal, acidental, para os quais nenhuma forma de controle real e 

exercido ou mesmo possível. Isto ocorre porque as técnicas de 

prevenção nem sempre s~o conhecidas e eficazes, pelas múltiplas 

causas que interferem no processo e tornam impraticável qual-

quer tentativa de manter sob controle a ocorrência destes fatos 

e porque, ao lado de variáveis reconhecidamente influenciadoras 

do processo, existem muitas outras que a-ciência ainda não domi 

nou. 

-Mesmo asslm, as pessoas quando postas a frente de 

fenômenos desta natureza tenderiam a encontrar alguma explicaç~o 

pessoal para os fatos e n~o raro diante.de um cenário de aciden 

te perguntam: "Quem é o culpado?", "Quem foi o responsável por 

isto?" (Dela Coleta, 1980). 

Por estas e outras razoes muitos teóricos e pes -

quisadores da Psicologia Social tem se dedicado ao problema g~ 

ral da atribuição de causalidade a eventos acidentais, e malS 

precisamente ao problema da vitimação, com o surgimento de al 
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gumas concepçoes teóricas muito importantes, que geraram novas 

linhas de pesquisa, entre as quais citam-se as três principais: 

a manutenção na crença e na busca de controle sobre os eventos 

e o ambiente (Walster, 1966); a crença no mundo justo (Lerner, 

1965) e a atribuição defensiva (Shaver, 1970). 

2.8.1 - ELAINE WALSTER E A EXPLICAÇAO CALCADA NA BUSCA DE 
CONTROLE. 

A primeira sistematização de princípios explicati 

vos dos processos de atribuição de causalidade utilizados nas 

ocorrências acidentais foi proposta por Walster (1966) e sobre 

ela, de um modo ou de outro, todas as afirmações posteriores se 

referenciam. 

As premissas de Walster (1966) baseiam-se no fato 

observado frequentemente de que nos eventos acidentais com con-

sequências leves as pessoas tendem a creditar estas ocorrências 

-ao acaso, a qualquer causa, demonstrando mesmo as vezes certa 

simpatia para com o sujeito envolvido} em afirmações deste tipo: 

"isto acontece com todo mundo", "não liga não, são coisas da Vl 

da, e todos sofrem uma coisinha um dia ou outro." 

Mas, nos casos de eventos acidentais com conse 

quências graves, é muito desconfortável saber e admitir que es 

tes fatos são causados por variáveis que nós não podemos contr~ 

lar de forma nenhuma, e muito menos conhecê-las. Por este moti-

vo, na medida em que as consequências dos " eventos se tornam mais 

graves verifica-se um crescimento na tendência de encontrar 

responsáveis pela ocorrência destes fatos, em um esquema aSSlm 



146 

descrito por Walster (1966): IIse um acidente grave é visto c~ 

mo consequência de um conjunto de circunstâncias imprevisíveis, 

além do controle e da antecipaçâo de todos, a pessoa é forçada 

a conceber que a catástrofe pode acontecer com ela. Se entretan 

to, ela acredita que o evento é previsível, controlável,e se de 

cide que alguém foi responsável por este evento infeliz, ela p~ 

de sentir-se como alguém capaz de evitar este desastre.Ela pode 

proteger-se colocandQ outra pessoa como responsável pelo fato . 

Nós então simplesmente temos que assegurar que somos um tipo di 

ferente de pessoa daquela da vítima (do acidente), ou que pode 

mos nos 'comportar diferentemente em circuns-tâncias similares, 

e nos sentiremos protegidos da catástrofe" (pág. 74). 

Tomando como partida a hipótese fundamental de que 

quanto mais grave a consequência de um evento' imprevisível maior 

a tendência manifestada pelas pessoas em atribuir responsabili 

dade à pessoa potencialmente causadora deste evento, Walster 

(1966) realiza brilhante estudo com sujéitos universitários, de 

ambos os sexos, que deveriam atribuir responsabilidade a um JO-

vem pela ocorrência de um acidente, numa situação em que ele p~ 

rou o carro e, com ele fora do carro, por um problema no freio 

o carro rolou ladeira abaixo. 

Os sujeitos respondiam a quatro condições experimen

tais distintas contidas em uma fita gravada, onde: 1- só ocor -

~ 

reram danos leves ao carro; 2- so ocorreram danos graves ao cal'" 

1"'0; 3- outras pessoas estâo envolvidas e as consequências -sao 

leves; 4- outras pessoas estão envolvidas· e as 
~ . 

conseq uenC."las 

sao graves. 
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Os sujeitos deveriam, após ouvirem as estórias dos 

acidentes, responder algumas questões referentes às variáveis 

dependentes, mormente a atribuiç~o de responsabilidade. 

Os resultados indicam que malor responsabilidade -e 

atribuída à pessoa potenciàlmente responsáve~ no caso de aci _ 

dentes graves do que leves, conforme quadro resumo abaixo: 

Tab.6 - Média de responsabilidade atribuída ao ator (Adaptado de h'alster, 

1966, pág. 77) 

Somente o carro esta Outras pessoas estao 
envolvido envolvidas 

Consequên- Consequên- Consequên- Consequên 
cias leves cias gra'les cias leves cias graves 

Quantidade média 
de responsabili-
dade atribuída 

2 5:': , 3,0 2,6 3.,2 

( :':) Maior a nédia, mllor a responsabilidade atribuída ao rrotor:Lsta. 

Atribuindo-se responsabilidade a alguém pela ocor 

rência deste evento negativo, e não deixando a explicação por 

conta do acaso, da imprevisibilidade, a pessoa apenas está, de certa 

fotm3., encontrando um meio de buscar, ao nível da percepção ,manter 

o controle sobre a ocorrência de eventos que não se pode absol~ 

tamente controlar, e esta "busca de controle" fornece ao sujei:, 

to a indicaç~o da possibilidade de que o fato não venha a ocor-

rer com ele, o que lhe garante maior agradabilidade geral. 

Estes resultados de Halster (1966) entretanto nao fo 

ram replicados em outro experimento da mesma autora (Walster,. 

1967), que utilizando como sujeitos estudantes secundários e 

universitários, e propondo-lhes situações onde o personagem com 

prava uma casa e por isto obtinha ganho ou perda em nívejs bai-



148 

xos, intermediários ou altos, obteve resultados demonstradores 

de que os sujeitos atribuíam menor responsabilidade ao ' compra

dor da casa quanto maior a consequência,tanto positiva como ne

gativa, e ainda acreditavam que as consequências eram devidas 

ao acaso, o que contradiz aqueles resultados inicialmente obti

dos pela mesma autora (Walster, 1966). 

Os experimentos de 1967 foram conduzidos para testar 

a explicação dos achados de 1966, supondo que o fenômeno de a -

tribuição de responsabilidade a quem está envolvido no evento 

acidental, seja devido ao fato que o sujeito que faz a atribui

ção está convencido de que seria capaz de prever o evento, e a~ 

Slm julgaria mais severamente os outros que não souberam prevê

lo. 

Realmente a autora consegue verificar que ,quanto ma

is aumenta a consequência, mais o sujeito está seguro da crença 

de que poderia antecipar a consequência ,. mas falha no outro as

pecto porque este fato nao está relacionado à atribuição de res 

ponsabilidade conforme o aumento da intensidade das consequên -

Clas. 

As interpretações para as divergências de achados de 

1966 e 1967 incluem a relevância dos eventos colocados a julga

mento dos sujeitos em 1966 (acidente de carro) e a nao relevân

cia dos casos de 1967 (compra de uma casa). 

Shawe Skolnick (1971), trabalharido com eventos aCl

dentais que provocassem não só consequências negativas, desagr~ 

dáveis, mas tamb~m positivas, agrad5veis, esperavam encontrar 

resultados contrários aos de Walster (1966), pois quando as con 
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sequências são graves e positivas,os observadores tenderiam a atribuir 

mais a causalidade ao acaso, pois assim teriam possibilidade de 

um dia, no futuro, Vlrem a receber igual dote. Isto é, efetuan-

do-se atribuição da origem destes eventos acidentais positivos 

ao acaso seria o mesmo que admitir a possibilidade de que isso 

vlesse um dia a ocorrer com o próprio sujeito que fez a atribui 

-çao. 

Trabalhando com sujeitos homens e mulheres, e contr~ 

lando a similaridade de seus sujeitos com os personagens dos 

eventos das estórias que compuseram o estudo, Shaw e Skoinick -

(1971) propuseram situações onde um aluno ia a um laboratório e 

fetuar um trabalho escolar de química, e ocorria uma das conse-

quências seguintes: 

a - uma explosão (negativa e grave) 

b - forte odor desagradável (negativa e leve) 

c - uma grande descoberta (po_sitiva e grave) 

d - um odor agradável (positiva e leve) 

Previram os atores encontrar uma relação positiva entre aumento 

de gravidade das consequências e atribuição ao ator no caso de 

consequências negativas, e uma correlação negativa entre as duas 

variáveis nos casos de consequências positivas. 

Os resultados de atribuição de responsabilidade ao 

estudante, para a população total estão expressos na tabela a 

seguir, bem como aqueles conseguidos com a população masculina 

isoladamente: 



Tab. 7 - Atribuição de resjX)nsabilidade (população total) 
(Retirado de Shaw e Skolnick,1971,pg.382) 

Tipo de Acidente 
Consequência 

leve grave 

positivo 9.57 5.53 

negativo 8.10 8.27 

- Maiores valores indicam maior atribuição de responsabilidade 
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Tab. 8 - Atribuição de re~ponsabilidade (sorrente horrens) (Retirado de 

Shaw e Skolnick, 1971, pago 382) 

Tipo de Acidente 
Consequência 

leve grave 

positivo 8,77 5,64 

negativo 7,69 8·,73 

- Maiores valores indicam maior atribuição de resjX)nsabilidade 

Esses dados indicam que malor causalidade é atribuí-

da ao sujeito na condição leve do que grave no caso positivo, 

como previsto, mas na condição negativa a atribuição de causali 

dade ao autor é independente das consequências, o que não con -

firma os dados de Walster (1966) e nem as suposiç5es dos auto -

res. Ao mesmo tempo a hipótese do mundo justo (Lerner,1965) dei 

xa de ser verificada, e parece serem os argumentos de Shaver 

(1970) os necessários à explicação, dado que para este último 

precisa haver o mínimo de relevância, de similariedade, de pos-

sibilidade de que o sujeito venha a estar na situação, para que 

sejam observados os fen~menos preconizados por Lerner (1965) e 

Walster (1966). 
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Quando os autores (Shaw e Skolnick, 1971)isolaram os 

sujeitos masculinos dos femininos, observaram-se as relações 

previstas anteriormente, tanto para os casos positivos quanto 

para os negativos, o que demonstra ter razao Shaver (1970)neste 

aspecto. Com os sujeitos femininos não se consegue observar a 

relação uma vez que estes apresentam baixo auto-conceito e me-

nor sentimento de auto-estima em relação aos homens ,e acreditam 

mesmo que merecem as más consequências preconizadas nas estó 

rias do experimento. 

Em um estudo com sujeitos universitários de ambos os 

sexos que, a partir de estórias de atropelamento onde se varla-

vam as consequências para o motorista (responsável em potencial) 

e o pedestre (vítima em potencial), deveriam indicar o grau de 

responsabilidade atribuída ao motorista, ao pedestre, 

a possibilidade de virem a se encontrar na situação do mo-

torista e da vítima, bem como a porcentagem de causalidade atri 

buída por este evento a cada um dos quatro fatores preconizados 

por Weiner et alli (1972) - capacidade, esforço, dificuldade de 

tarefa e acaso - Dela Coleta (1980) encontrou diferenças de co~ 

portamento bastante acentuadas entre os sujeitos homens e mulh~ 

res e resolveu tratar os dados destas sub-amostras isoladamen -

te. 

Os dados deste estudo, que foi completado ainda pela 

varlaçao de sexo, status e idade dos personagens envolvidos na 

estória, demonstram que, para os sujeitos homens, quando o au-

tor (motorista) sofre consequências leves no acidente, este -, e 

mais responsabilizado (X=52, 20) pelo evento do que nos casos onde 
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sofre consequências graves (X=45,76), e para os sujeitos do se 

xo feminino o ator que sofre consequências leves é menos respo~ 

sabilizado (X=56,7) do que aqueles que sofrem consequências gr~ 

ves (X=59,33). Ainda que a magnitude das diferenças não seja s~ 

ficientemente grande, as mulheres comportam-se mais de acordo 

com os resultados de Walster (1966), enquanto os homens teriam 

comportamento oposto ao preconizado pela autora, dados estes 

que contrariam também aqueles obtidos por Shaw e Skolnick(1971). 

Acrescente-se a estes dados que tanto para os sUJel-

~ tos masculinos como femininos, quando a vítima sofre consequên-

cias leve~ o autor é menos responsabilizado pela ocorrência 

(X=45,20 para os sujeitos masculinos e X=56,80 para os femini -

nos) do que no caso onde a vítima sofre consequências graves 

(X=52,80 para os homens e X=59,25 para as mulheres). Neste caso 

de danos a terceiros os resultados das at'ribuições seguem os 

princípios preconizados por Walster (1966), da necessidade de 

atribuir maior responsabilidade ao autor quando as -consequen -

clas do evento são graves, do que no caso de consequências le-

ves. 

De maneira geral, e complementarmente, este estudo 

demonstrou que: 

- os sujeitos do sexo masculino comportam-se frente 

às situações estimuladoras e frente ao processo de atribuição 

de causalidade de forma totalmente diferente dos sujeitos do s~ 

xo feminino, e esta diferença deve ser levada em consideração 

na montagem de novos estudos; 
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- as mulheres em geral, e em comparaçao com os ho-

"mens, indicam maiores niveis de atribuiç~o de causalidade e res 

ponsabilidade tanto ao autor como à vitima, maiores possibilid~ 

des de virem a se encontrar na situaç~o de ator ou de vitima, e 

preferem optar pelos fatores estáveis (dificuldade de tarefa e 

pequena capacidade do autor) para explicar a ocorrência dos e -

ventos; 

- a atribuiç~o de responsabilidade pelo evento nos 

casos onde há mais de uma pessoa envolvida, é dependente não só 

da gravidade das consequências a cada um dos elementos envolvi

dos no caso, mas também deve ser considerada a interação entre 

estas ocorrências, fato que deve merecer novos estudos pois os 

modelos de Walster (~966), Lerner (1965) e Shaver (1970)n~0 pr~ 

viram estas possibilidades; 

- o sexo dos personagens influencia o processo de a

tribuiç~o de responsabilidade, com os personagens femininos se~ 

do mais responsabilizados pela ocorrência dos eventos do que os 

masculinos, isto tanto pelos sujeitos masculinos quanto femini

nos. 

o autor conclui o trabalho afirmando que o processo 

de atribuição de responsabilidade em situação de acidente pare 

ce ser mais complexo do que se supunha, e que as teorias a este 

respeito simplificam demais as relações entre as variáveis,qua~ 

do se observa uma interação importante entre elas. Alerta para 

o problema de envolvimento de muitas variáveis ao mesmo tempo, 

no mesmo estudo, e conclui que "talvez" a interação entre as di 

versas caracteristicas dos personagens ou da situação torna a 
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estória cognitivamente complexa e este fato dificulta a obten -

ção de dados que possam testar convenientemente as interpreta-

ções até o momento propostas na literatura, ao mesmo tempo em 

que a determinação da influência de cada variável em Sl fica 

prejudicada, em virtude da contaminação sofrida por estas variá 

veis concomitantes (Dela Coleta, 1980). Faz ainda urna inqagação 

importante: "será "que os eventos são dependentes de cada urna 

das variáveis isoladamente, ou nossos modelos de exploração das 

interações mais complexas entre as variáveis não estão sendo 

convenientemente empregados ou desenvolvidos? 

A resposta a estas questões é de vital importânciap~ 

ra o avanço da Psicologia Social, e à pesquisa psicológica corno 

um todo, e sua busca deveria merecer atenção prioI1 i táI'ia dos 

pesquisaàores" (Dela Coleta, 1980, pg. 126-127). 

. .... 
Em outro trabalho de teste dos pr1nc1p1os de Walste~ 

Chaikin e Darley (1973), na revisão da literatura, isolam dois 

fatos que poderiam estar contribuindo para a nao verificação 

uniforme dos mesmos achados: 

- os sujeitos que participam dos experimentos muitas 

vezes tem dificuldades em isolar exatamente quais são os causa-

dores dos eventos, os atores, daqueles personagens que sofrem 

as consequências, ou sejam, as vítimas; 

- nem sempre são tornados os devidos cuidados com a 

verificação da relevância dos temas envolvidos, dos personagens 

das estórias e da situação como um todo, aos sujeitos que parti 

cipam dos experimentos, sendo esta uma condição essencial a 
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-qualquer trabalho nesta area, conforme definido por Shaver 

(1970). 

Montando seu plano experimental de modo a controlar 

estas duas fontes de mascaramento dos resultados, Chaikin e Dar 

ley (1973) encontram resultados que confirmam os pressupostos 

de Walster (1966), quando seus sujeitos colocados na posição de 

vítimas em potencial indicam menos o acaso quando as consequên-

cias são severas e culpam mais os causadores dos eventos. 

Os prlnclplos de Walster (1966), de que as pessoas 

tenderiam a culpar e punir os responsáveis pelos eventos acide~ 

tais no afã de protegerem-se (pois no futuro acreditam que os 

eventos poderão ocorrer-lhes, sendo o outro culpado e não o aca 

so, e sendo elas diferentes daquele culpado, estariam por isso 

a salvo, ao mesmo tempo se pudessem retirar os culpados do melO 

para nao causarem mais esses fatos estariam controlando as ocor 

rências) não encontram apoio somente nos estudos de laboratório, 

mas também nos estudos sociológicos e de campo. 

Vale citar o relato de Bucher (1957) a respeito da 

reaçao das pessoas moradoras em Elizabeth, New Jersey, que em 

1951 - 1952 em três meses tiveram três quedas de aviões nas Vl-

zinhanças: 

"A responsabilidade foi colocada onde as pessoas pe~ 

sam que reside o poder de aliviar as condições subjacentes aos 

desastres. Não é o fator instrumentalmente causador do desastre 

que determinou a responsabilidade, mas a capacidade de fazer 

alguma coisa para prevenir sua reocorrência ... Um número conSl-
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derável de respostas menClonou entidades que indiretamente con

correram para as açoes que provocaram os desastres, tais como 

pilotos,mecânicos, pessoal da torr.e de controle, etc. Mas em ne 

nhum caso estas entidades foram responsabilizadas, mesmo quando 

foram acusadas de incompetência, a responsabilidade foi coloca

da nas altas autoridades ... As pessoas traçaram uma linha deres 

ponsabilidade subindo na hierarquia da autoridade e colocaram 

a responsabilidade onde, a seu ver, reside o poder para contro

lar a situação" (pág. 471-472). 
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2.8.2. - A HIPOTESE DO MUNDO JUSTO: UMA INTRIGANTE PROPOSTA DE 

MELVIN LERNER PARA O PRGCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE RESPON

SABILIDADE A EVENTOS ACIDENTAIS 

Se a interpretaçâo e exp1icaçâo de Walster (1966) do 

processo de atribuiçâo de responsabilidade em situações de viti 

maçao , particularmente à vítima, receberam confirmações nos 

estudos de laboratório e nos levantamentos sociológicos, a pro-

posição explicativa de Lerner para o mesmo processo também -nao 

deixou de encontrar suporte tanto ao nível laboratorial como da 

vida diária. 

Para Lerner (1966,1970,1971, Lerner, Miller e Holmes, 

1976, Lerner e Simons,1966) as pessoas são motivadas a crer que 

vivem em um mundo justo, onde as outras pessoas tem o que mere-

cem, e merecem o que tem. 

Justamente por ser muito desconfortável crer que se 

vive em um mundo onde os reforçamentos é punições são distribuí 

dos ao acaso, sem nenhuma regra ou princípio;por mais rudimen-

tal' que seja, e por conseguinte sem possibilidade de controlar 

~ 

os reforços e punlçoes a seus atos, e que as pessoas tendem a 

acreditar que vivem em um mundo onde deveriam haver relações 

de união entre o que as pessoas fazem e o que conseguem com es-

tes atos. Deste modo, se esta premissa básica é verdadeira, e 

deve ser verdadeira para que a situaçâo de vida seja cognitiva-

mente agradável, a consequência natural da análise causal de 

uma ocorrência é a atribuição a algum comportamento que a pes-

soa emitiu, e mais genericamente, ao fato de ela possuir caracte 

rísticas que fazem com que ela mereça tal consequência. 
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Cognitivamente nao se pode admitir que uma pessoa te-

nha um final negativo ao acaso, pois assim a mesma - . ocorrencla 

poderá advir para nós próprios, e é Dor isto que tendemos a en-

contrar correlatos a um final negativo no comportamento' ou nas dis 

posições das pessoas, mesmo não as conhecendo. 

Assim, no caso de vítima de uma situação acidental~o~ 

de pareça suficientemente claro que o evento não ocorreu por o~ 

tras causas objetivamente observáveis e determináveis, as pes-

soas tendem, quando expostas à desgraça alheia, a culpar as ví-

timas ou a desmerecer suas qualidades, a encontrar defeitos en-

tre suas características mais estáveis, para explicar o ocorrl 

do. 

Estes sentimentos das pessoas encontram suporte nas 

propostas de Heider (1970) acerca do princípio do equilíbrio: 

li ••• A relação entre bondade e felicidade, entre maldade e cas-

tigo, é tão forte, que, quando se dá uma dessas condições, a ou 

tra ê frequentemente suposta. Frequentemente, a infelicidade, 

a doença e o acidente são considerados como sinais de maldade e 

culpa. Se O ê infeliz, cometeu um pecado" (pág.265). 

O mesmo Heider (1970), a respeito de justiça, felici-

dade e bondade, menciona li •• • frequentemente se pensa que, por 

razoes intrínsecas e não apenas em consequência de ~B ser deri 

vada da outra, a felicidade e a bondade estão juntas .. Estão tam 

bêm em harmonia como dois estados positivos que refletem as 

exigências de justiça. Quando coexistem, sentimos que a situa-

ção ê o que deveria ser, que existe justiça. De outro lado, a 

coexistência de felicidade e maldade é àesarmoniosa, por mais 
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que a pessoa goste de sua maldade", (pág.264-265) 

Além da explicação baseada no princípio do equilíbrio 

de Fritz Heider, existem outras fontes nas quals estaria cal-

cada a hipótese do mundo justo e seu emprego por parte das pes-

soas em situação de interrelação social. 

Um destes aspectos envolve os condicionantes cultu-

rals, que na civilização ocidental reforçam a premiação quando 

se pratica o bem ea punição quando se abraça o caminho do mal. 

As estórias infantis, que desde a tenra idade ajudam a moldar 

o caráter das pessoas, estão repletas de casos onde o bem prati 

cado pelos personagens ê gratificado, ficando as - . consequenclas 

negativas entregues a aqueles que fazem o mal, que perseguem os 

outros, que não trabalham, que contam mentiras, que tem pais e 

parentes que desenvolvem atividades consideradas negativas: Pi-

nóquio vê seu nariz crescer quando diz mentiras, Papai Noel re-

cebe listas de crianças bem comportadas_para presenteá-la~ no 

Natal. 

Ao mesmo tempo a religião católica , o protestanti~ 

mo, o jUdaísmo, de urna forma ou de outra, pregam a recompensa 

ao trabalho duro, a urna vida santa e ameaçam com punições se-

veras após a morte quem levar urna vida irregular, praticando o 

mal, e ao lado da família, que exige o respeito aos pais, à au-

toridade, ao professor, à escola, contribuem para desenvolver 

fortemente nas pessoas que vivem sob sua tutela o sentimento de 

crença num mundo justo. 

Esta crença tem também algumas funções psicológicas 
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de extrema utilidade aos sujeitos que aceitam esta hipótese ex

plicativa dos eventos. As pessoas, crendo na existência de re

gras que fazem do mundo em que vivem um lugar justo, e que os 

reforçamentos e punições não são distribuidos aleatoriamente, 

podem planejar suas vidas, escolher que trilha seguir, firmar 

enfim um contrato pessoal consigo mesmo e com a sociedade em 

geral, com a certeza de que uma vez cumprida a sua parcela no 

referido contrato as consequências lhe serão automaticamente 

concedidas. 

Este fato naturalmente está relacionado, às vezes, ao 

necessário adiamento de reforços, à internalidade do locus de 

controle, e a toda característica da vida psicológica do sujei

to,como dizem Lerner et alii (1976)'1 O ponto mais importante 

a ser colocado aqui é que a pessoa, se ela procura agir efetiv~ 

mente no seu ambiente, desenvolverá um sentido de merecimento 

e se conscientizará da relação de sua pró~ria capacidade com 

o fato de merecer suas conquistas, d partir da capacidade das 

outras pessoas que a orienta~iam por similaridade. O contrato 

pessoal pode ser mantido somente em um "mundo justo". Ademais, 

muitas pessoas que são socializadas na sociedade ocidental in

ternalizaram os valores de justiça e merecimento. A pessoa nao 

se julgct somente com base no que ela conseguiu ou mereceu, mas 

baseia uma parte importante da sua auto-imagem como um cidadão 

e pessoa boa, na percepçao de si próprio como alguém que nao 

causa mal aos outros e age para corrlglr injustiças quando elas 

ocorrem. Finalmente, o cidadão d~sta sociedade geralmente es-

pera que as outras pessoas julguem-no na medida em que 

... 
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ele aceita estas normas de merecirrento e mmutenção da justiça". (p.137) 

Além destes dois aspectos, o cultural e o psicológi-

co, tem-se que considerar, como explicador da ocorrência e de-

senvolvimento da crença no mundo justo no ser humano, a -pro-

pria perspectiva do desenvolvimento cognitivo da criança. Para 

Piaget (1932) esta partiria de uma justiça imanente (~mmanent 

ju~t~eelonde um erro seria seguido de uma punição, e segundo 

Kohlberg (1963) passaria de um estado preliminar de moralidade 

preconvencional onde cada ocorrência seria apreciada ;:em fun

ção unicamente das consequências que causou, não sendo envolvi 

da aí em hipótese alguma a internalidade, passando por uma se-

gunda fase de moralidade convencional, onde os eventos são ju! 

gados levando em conta a sua relação com as normas sociais e a 

hierarquia de autoridade, até uma última fase onde seriam consi 

deradas as intenções, um julgamento real calcado nos princípios 

universais e nos direitos humanos. 

2.8.2.1 - Medida da Crença no Mundo Justo e sua Relação 

com outras Variáveis: Resultados de P~squ~sas 

e Estudos 

Como visto anteriormente, ao lado dos determinantes 

situacionais, pode-se considerar a crença num mundo justo como 

uma característica mais ou menos estável das pessoas, como um 

constructo psico16gico, e com a finalidade de oferecer um ins-

trumento para sua medida, Rubin e Peplau (1975) propuseram uma 

escala contendo 20 itens aos quais os sujeitos responderiam em 

um contínuo de seis pontos variando do "acordo" ao "desacordo". 

-Alguns estudos preliminares produziram resultados me-
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dios por item de 3.08, o que é retrato de certa rejeição da 

crença no mundo justo por parte dos sujeitos universit~rios em

pregados nestes estudos, ainda que Merrifield e Timpe (1973) hou 

vessem encontrado médias de 3.79 em urna revisão do. instrumento 

anteriormente considerado. Acerca da consistência interna, re

sultados com o coeficiente alfa ou KR-20 alcançaram 0,80 e 0,81 

nas duas amostras, respectivamente. 

No Brasil realizamos a tradução e urna pequena adapta

ção da escala, substituindo o contínuo de respostas por UlB dico 

tomia concordo ou discordo tendo em vista sua utilização a po

pulações de baixo nível de instrução, envolvendo nesta adaptaçã0 

99 estudantes de curso profissionalizante noturno (corresponoe 

is ~ltimas séries do 19 grau), sendo todos, no perrodo diurno, 

trabalhadores oper~rios semi-especializados nas ind~strias do 

Rio de Janeiro. 

A escala traduzida, com o gabarito respectivo e os 

resultados encontrados estão expressos no Anexo VI sendo a 

escala corrigida no sentido de que os altos escores signifiquem 

maior crença no mundo justo. 

Pelos dados se verifica que a distribuição de frequê~ 

Cla dos diferentes escores assemelha-se a urna distribuição nor

mal, com a média (X = 10,60) próxima da metade do n~mero de 

itens, com pouca malS da metade dos sujeitos demonstrando ten

dência a concordar com as premissas do mundo justo, expostas 

nesta escala. 

o malS importante entretanto s~o os resultados do c~l 

culo do coeficiente rpb entre cada item e o resultado global 
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dos sujeitos, que mostram, à exceçao dos itens 3,16 e 19, serem 

todos de boa qualidade no que concerne à medida da característi 

ca, garantindo boa relação com a escala como um todo, recomen-

dando-se a sua utilização futura. 

o emprego da escala de crença no mundo justo em dife-

rentes estudos pode produzir um conjunto de conhecimentos a 

respeito da diferenciação individual dos sujeitos com altos es-

cores em crença no mundo justo, daqueles com baixos escores 

nesta variável, sendo as principais destas distinções agora re-

visitadas. 

ciados a: 

Os altos escores em crença no mundo justo estão asso-

- Religiosidade 

- crença em um Deus ativo r=O,32 (Rubin e Pe

plau,1973) 

- auto-atribuição de escores de 

r=O,42 (Rubin e Peplau,1973) 

religiosidade 

- ética protestante r=O,35 (herner,1973) 

declaração de frequência à igreja r=O,45 (Ru

bin e Peplau,1973) 

- Autoritarismo 

- versão da escala F de autoritarismo 

itens, r=O,56 (Rubin e Peplau,1973) 

- itens de escala F,r=O,20 (Lerner,1973) 

de dez 

- forma com cinco itens da escala F, r=O,35 (Zuc 

kerman,1975) 

- pessoas fortes e poderosas são boas, e as fra

cas e pobres são más (Sanford, 1971) 

, . 
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- Locus de controle 

- internaI idade no locus de controle, medida pe

la escala de Rotter, r= ~O,32 e -0,44 (Rubin 

e Peplau,1973), e r entre -0,32 e -0,58 ( Zuc

kerman e Gerbasi,1975) 

- A crença no mundo justo constitui-se num dos quatro 

fatores isolados por Collins (1974) na escala de lo 

cus de controle interno-externo de Rotter, receben

do os outros três restantes as denominações de: 

belie6 in a dini~ul~ wOhld, a ph~dic~able wOhld e 

a poli~ically he~pon~ive wOhld. 

- Variáveis biográficas : 

Acerca do sexo, idade e classe social os resulta 

dos dos estudos são contraditôrios, e nenhuma relação relevante 

e estável foi encontrada entre estas variáveis e os escores de 

crença no mundo justo, conforme revisão de Rubin e Peplau (1975l 

- aqueles sujeitos que creem no mundo justo tendem a 

admirar as pessoas que tem sorte e a depreciar as vítimas, ten-

do atitudes negativas para com os limitados fisicamente e para 

com os pobres; 

- os sujeitos que não creem no mundo justo tendem a 

atribuir o fracasso de outrem ao destino ou às situações da Vl

da social diária. 

- altos escores em crença no mund6 justo estão rela-

cionados a conservadorismo político, a atitudes favoráveis ao 

governo, e a atitudes negativas para com grupos desavantajados 
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(conforme revisões de Rubin e Peplau,1973 e 1975). 

- correlações negativas entre mundo justo e ativismo 

político e social r= -0,29 e-0,20 (Rubin e Peplau,1973). 

- correlações negativas entre escores de crença no 

mundo justo e atitudes pró-feminismo, r= -0,24 (Smith, Ferres e 

Miller, 1975) e positivas com escala de tradicionalismo de pa-

~. . 
pels sexualS, r= 0,35 (Peplau e Tyler,1975). 

Os inúmeros estudos conduzidos para testar a eficácia 

da interpretação através da hipótese do mundo justo a eventos 

de ocorrência acidental, por outro lado, produziram resultados 

bastante interessantes, e que de um modo geral permitem confir-

mar as suposições desta intrigante proposta. 

Zuckerman, Gerbasi, Kravitz e Wheeler (1974), Miller, 

Smith, Ferrece e Taylor (1973) em seus estudos encontraram que 

os sujeitos com alta crença no mundo justo tendem a culpar mais 

as vítimas de um evento acidental do que aqueles com baixa cren 

ça no mundo justo. 

Em um brilhante estudo e extremamente oportunista, R~ 

bin e Peplau (1973) investigaram as reações de 58 sujeitos uni 

versitários à seleção ou não de seu dia de nascimento através 

de um sistema de loteria, o que era sinônimo de ser ou nao con-

vocado para o serviço militar. 

Estes sujeitos, todos com possibilidades de serem es-

colhidos, assistiram ao processo nacional aleatorizado de sele-

ção das datas cujos sujeitos nascidos naquele dia deveriam 
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prestar o serviço militar, respondendo a urna série de escalas e 

questionários, antes e após este evento. 

Os resultados indicaram que os sujeitos com altos es-

cores em crença no mundo justo admiravam e preferiam os vence-

dores na extração da loteria (que não tiveram suas datas de 

nascimento selecionadas e portanto não deveriam prestar obriga-

toriamente o serviço militar), enquanto culpavam os perdedores 

pela sua má sorte, ao mesmo tempo em que acreditavam ser a 10-

teria um bom critério para a elei9ão do pessoal que deveria 

prestar o serviço militar (r= 0,53 entre escores de crença no 

mundo justo e avaliação da loteria corno critério). Além destes 

dados comprovadores da tese principal da crença no mundo JUs-

to, este estudo ofereceu muitos dados acerca da correlação dos 

escores na crença do mundo justo e outras características dos 

sujeitos, e que já foram expostos de um modo ou de outro, nesse 

trabalho. 

A esse mesmo respeito Ryan (1971) refere-se a fatos 

observados entre ocupantes da classe média norte americana que 

denotam atribuição de culpa às pessoas pobres pelo seu estado 

negativo, e indicam corno culpado pelo fato -o seu nao esforço 

para trabalhar o suficiente buscando deixar essa situação. Nes-

se sentido ainda, Gofman (1963) diz que as pessoas veem a defi 

ciência física de algumas pessoas corno retratando urna deficiên-

cia moral, que os tornaria merecedores dessa desgraça, e compl~ 

ta corno sendo algo " como uma justa retribuição por' alguma 

coisa que ele, seus pais ou seu grupo fez, e portanto urna JUS-

tificativa do caminho que foi preparado para ele" (pág.6). 
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Em um estudo de aplicação imediata a um problema de 

enorme importância da vida diária, Gerbasi e Zuckerman (1975) 

encontraram entre sujeitos atuando como jurados que aqueles com 

altos escores em crença no mundo justo apresentaram sentenças 

mais pesadas a crimes de falsificação, do que os sujeitos com 

baixos escores em crença no mundo justo. Interpretaram os dados 

como demonstradores de uma preocupação por parte destes Jura-

dos com punição especial para aqueles que causam sofrimentos às 

pessoas. 

Entretanto Aderman, Brehm e Katz (1974) e Chaickin e 

Darley (1973) quando incluiram em seus estudos a possibilidade 

de que o sujeito viesse a estar no lugar da vítima, ou que ima-

ginasse estar no lugar dela, encontraram resultados que deno-

tam compaixão, em lugar de rejeição à vítima, e certa tendência 

a não culpá-la pelo evento, numa clara demonstração de resulta-

dos que contrariam as hipóteses do mundo justo, quando o -pro-

prio observador se encontra envolvido de um modo ou de outro na 

situação. 

Lerner e Simons (1966), em um trabalho pioneiro, de-

monstram que as alunas participantes como observadoras das ce-

nas de aprendizagem de sílabas sem sentido, onde o sujeito 

aprendiz levava choques nos casos de rendimento insuficiente, 
~ 

indicavam níveis muito baixos de atratividade às vítimas dos 

choques. Estes índices de atratividade eram menores ainda nos 

casos onde a vítima conseguia mudar seu sofrimento por uma re-

compensa, onde ela mesma decidia pela recompensa, ào que nos ca 

sos em que era comunicada que isto iria acontecer, e onde a vi 
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tima mesmo relutantemente ainda continuava a sofrer por sua 

própria escolha. 

Lerner (1965) também encontrou nos seus sujeitos-o~ 

s€rvadores tendências a crer que os personagens recompensados 

tinham apresentado rendimento superior aos sujeitos não recom

pensados. 

Lerner (1971) conduziu estudo onde os sujeitos obser

vavam através de circuito de televisão a aplicação de choques a 

um participante de experimento de aprendizagem de pares de pa

lavras, e seus resultados confirmam os de Lerner e Simons (1966) 

a respeito da reação dos sujeitos e a explicação pela hipótese 

do mundo justo. Mostrou ainda que os sujeitos observadores, a 

creditando que a vItima est~ recebendo choques, fornecem avalia 

ções mais baixas da mesma, do que os sujeitos que acreditam es 

tar ela fazendo alguma coisa, e não simplesmente levando cho

ques. 

Jones e Aronson (1973) levaram a cabo belo trabalho 

onde os sujeitos deveriam fazer atribuição de causalidade e 

responsabilidade a um evento de assalto sexual sofrido por uma 

aluna da universidade, e que lhes era narrado através de uma 

estória escrita. Os autores variaram as consequências do assal

to (tentativa e consumado) e as caracterIsticas da v!tima (vir

gem, casada, divorciada). 

Tal como esperado pela hipótese do mundo justo, amai 

or responsabilidade e culpabilidade foi atribuIda à vItima ca

sada, depois à virgem e menor responsabilidade atriburdd à vrti 
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ma divorciada (conforme tabela 11). Estes dados são uma clara 

alusão ao fato de que quanto mais respeitável a vítima, maior a 

tendência a atribuir-lhe culpa por seu comportamento no evento 

dado, uma vez que nao se pode encontrar correlatos em suas ca-

racterísticas que a culpem pelo caso, pois -neste aspecto e su 

perior às outras vítimas. 

TABELA 11 - Média de culpa atribuída à vítima de um assalto sexual 

(retirado de Jones e Aronson,1973,pág. 417) 

~------._-_. 

Características 
CARACTERíSTICAS DA VITH1A 

--- - -~---- -- ---- X 
do crime CASADA VIRGEM DIVORCIADA 

------- -------- -------- -- --
Estupro -2.46 -3.20 -5.62 -3,76 

----
n 39 40 40 

--f-- -
Tentativa de 

estupro -2.42 -4~00 -5.30 -3.91 

n 37 40 38 

X -2.44 -3.60 -5.46 

Nota: Quanto mais negativo o escore menor a culpa atribuída à vítima. 

Ao mesmo tempo os sujeitos observadores indicaram mal 

ar número médio de anos de cadeia para o réu quando as vítimas 

eram mais respeitáveis, do que no caso da vítima menos respel

tável, numa clara alusão de que as características pessoais da 

vítima interferem no processo de julgamento de um réu, conforme 

os dados da tabela 12. 
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TABELA 12 - Número médio de anos de prisão recomendado para o réu 

(retirado de Jones e Aronson,1973, pág. 418) 

Característi- Características da vítima 

cas do crime Casada Virgem Divorciada l'1édia 

Estupro 18.47 15.52 14.53 16.17 

n 39 40 40 
-

Tentativa de 

estupro 11. 59 11. 88 7.72 10.4Q 

n 37 40 38 

Média 15.03 13.70 11.13 

Apsler e Friedman (1975) também encontraram em seu 

estudo tendência dos observadores em avaliar o desempenho e as 

características pessoais de atores recompensados como superio

res a de atores não recompensados, de acordo com a hipótese do 

mundo justo. 

• 
Brickman ) Coates e Bulman (1978) demons-

traram que sujeitos ganhadores de grandes somas na loteria in-

dicavam em 71,4% das vezes o acaso como a causa principal do 

ocorrido, enquanto as vítimas de acidente somente 33,6% das ve-

zes apresentavam o acaso como explicador do evento sofrido. Do 

mesmo modo, enquanto 13/22 ganhadores da loteria acreditava~ 

que mereciam o que lhes aconteceu: somente 2/29 das vítimas 

apontavam o mesmo fato. Ainda, enquanto somente a metade dos 

ganhadores da loteria tinham se perguntado porque isto ocorreu 

com ele (Por que eu?), isto só deixou de ocorrer com uma vítima 

de acidente grave. 
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Zukerman (1975), partindo da hipótese que as pessoas 

crentes no mundo justo apresentam maior tendência a se compor

tar de maneira altruística numa situação de necessidade, de mo

do a tornarem-se mais merecedoras de eventos positivos no futu

ro, observou que os sujeitos com altos escores na escala do mu~ 

do justo, em comparação àqueles com baixos escores, voluntariz~ 

vam-se mais frequentemente para participar como sujeitos em ex

perimentos, concordavam mais em colaborar com outros experimen

tos, mesmo já tendo cumprido sua obrigação, e com mais frequên

cia dispunham-se a servir como ledores para alunos cegos. 

Lincoln e Levinger (1972) usaram ~lide~ de situações 

tidas ou não como de agressão de policiais a cidadãos comuns, e 

informaram a seus sujeitos que seus julgamentos seriam releva~ 

tes para as decisões de organismos que tratam do comportamento 

social, ou que seriam usados só pelo experimentador. Os resul 

tados mostraram que, nos casos de agressão, quando o sujeito fa 

zia avaliações só para o experimentador, e isto não tinha con

sequência nenhuma na mudança dos fatos, ele justificava o even

to colocando a culpa na vítima e a desvalorizava, conforme as 

hipóteses, mas elevavam as avaliações da vítima no caso destas 

informações servirem a uma comissão que iria tratar de impor a 

justiça neste caso, o que ainda seria uma forma de 'mudar os fa

tos. 

Estes dados significam que, nos casos onde sao dadas 

as chances de escolher entre desvalorização ou compensação à vi 

tima, os observadores de eventos violentos tendem a preferir a 

compensação, caso esta venha a ser uma forma de melhor estabele 
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cer a justiça, o que nao deixa de ser um dado novo nas SUpOSl

ços iniciais de Lerner e Simons (1966) e que devam ser conside

rados doravante. 

Entretanto, ao lado da importância teórica e prática 

da interpretação da crença no mundo justo, e dos inumeráveis 

achados de pesquisas que comprovam as suposições básicas, deve

mos considerar que ela esta longe de ser considerada absoluta, 

e muitos estudos revelam ser a sua ação dependente de situa

ções contextuais que afetam as percepçoes dos observadores, e 

que poderiam ser enumeradas entre outras: expectativa de possí

veis interações futuras com a vítima (Stokols e Schopler,1973) , 

envolvimento do observador ou cumplicidade percebida no sofri

mento da vítima (Stokols e SChopler,1973) , firmeza empática 

(empathie ~et) (Aderman et alii,1974), antecipação pelo observa 

dor de um destino similar (Chaikin e Darley, 1973) ~ sexo do su

jeito e da vítima (Dela Coleta, 1980). 

Neste mesmo sentido Friedman e Austin (1978) encontra 

ram que os observadores atribuiam gradativamente escores meno

res de atratividade à vítima, conforme aumentava a magnit~de do 

sofrimento da mesma, somente na condição onde recebiam informa

ções desfavoráveis a respeito da vítima. Entretanto aumentavam, 

também gradativamente~ a avaliação da vítima sobre a qual re

cebiam informações favoráveis, à medida que aumentava a magnit~ 

de do sofrimento da vítima. 

A observação dest~ fen~meno levoJ os autores a con

cluirem que as variáveis situacionais e pessoais tem um lmpor

tante papel na percepção da vítima, ao mesmo tempo em que su-

-" 
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gerlam serem as explicações da crença do mundo justo verifica-

das somente nos casos onde os observadores pudessem fazer atri-

buições negativas acerca do caráter ou comportamento da vítima. 

Após rever todos estes resultados de pesquisas que 

comprovam na maioria das vezes a hipótese do mundo justo como 

explicadora da atribuição de responsabilidade às vítimas de 

eventos acidentais, e considerando as propostas alternativas de 

Walster (1966), já reportadas nos capítulos anteriores, serla 

importante reproduzir aqui, ainda que um pouco extensa, a cla-

ra diferenciação efetuada por Wortman (1976) entre as duas pos~ 

çoes, e que serve como elemento capaz de distinguir as interpr~ 

tações dos mesmos resultados obtidos por Lerner e Walster: "Po 

de ser predito por ambos os modelos que as pessoas serão motiva 

das a punir aqueles que são claramente culpados por provocar 

consequ~ncias negativas. Walster sugeriu que a punição ~ motiva 

da por desejo de prevenir a reocorr~ncia do acidente; de acordo 

com Lerner, as pessoas desejam punir o culpado porque precisam 

manter a crença que existe uma relação entre os comportamentos 

e as consequ~ncias. Ambas as teorias predizem que a culpa ou 

desvalorização aumentariam com o crescimento da magnitude das 

consequ~ncias negativas, e deste modo 
~ . 

consequenclas negati-

vas graves são mais ameaçadoras que as medianas. Entretanto,as 

teorias diferem um pouco nas suas predições de quem seria cul-

pado ou desvalorizado. Walster sugere que nós preferimos culpar 

alguém por um acidente no sentido de evitar a idéia de nossa 

própria vitima~ão. - . Entretanto, essa pessoa nao preclsa ser a 

vítima. Se a pessoa que provocou o acidente é tamb~m vitimada 

por ele, \valster sugere que nós podemos preferir culpar a víti-
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ma a concluir que o acaso foi o responsável. Esta visão impli-

ca, entretanto, que se a vítima é claramente inocente, e se há 

alguém que pode ser plausivelmente culpado pelo acidente, 
~ 

a Vl-

tima poderá não ser necessariamente culpada ou desvalorizada. 

Por outro lado, Lerner sugere que é a vítima - a pe~ 

soa que sofreu as consequ~ncias negativas - quem deveria ser 

culpada ou desvalorizada. Se a vítima é claramente inocente e 

é impossível culpá-la, então as características pessoais da ví-

tima deverão ser desvalorizadas num esforço para v~-la merece~ 

do seu infortúnio. De fato, quanto mais claramente a vítima for 

inocente, mais negativamente suas qualidades devem ser avalia-

das}consequentemente uma vítima inocente pode ameaçar mais a v~ 

são do sujeito de um mundo justo do que uma vítima que é, atra-

ves de seu comportamento, responsável pelo seu infortúnio. (ver 

Jones e Aronson,1973). 

Estas teorias também fazem diferentes predições a 

respeito das reações aos acidentes com consequ~ncias positi-

vaso Assim, ainda que o modelo de Walster (1966) implique que 

n6s façamos atribuições para nos sentirmos protegidos das catás 

trofes, ele parece ser de pequena relevãncia para estes casos. 

Outra interpretação da hipótese de Walster (Shaw e Skolnick,197l) 

é que tanto mais positiva a consequ~ncia, mais estaremos moti-

vados a culpar o acaso. Agindo assim, passamos a acreditar que 

as consequ~ncias podem acontecer conosco. O modelo de Lerner 

faz uma prediç~o diferente: Tanto mais desejáveis as consequ~n-

cias, mais acreditamos que o comportamento do receptor foi es-

pecialmente merit6rio ou que suas características pessoais o fi 

zeram merecedor das consequ~ncias. (Wortman, 1976,pág.27) . 

. ". 
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2.8.3. - ATRIBUIÇAO DEFENSIVA: REINTERPRETAÇAO E NOVOS DADOS 

DE KELLY SHAVER ACERCA DA ATRIBUIÇAO DE RESPONSABILI

DADE E DA VITIMAçAa 

Em decorrência das interpretações de Wa1ster (1966) e 

de Lerner (1966, Lerner e Simmons;1966) do processo de atribui-

ção de responsabilidade em situações envolvendo eventos aciden 

tais, surgiu uma terceira linha de pensamento explicadora dos 

mesmos fenômenos desenvolvida por Shaver (1970). Este trabalho 

era calcado em Três experimentos desenvolvidos inicialmente pa-

ra testar as posições de Walster, mas que acabaram evoluindo em 

verificações de hipóteses geradas pelo próprio autor, conduzin-

do os resultados a esta terceira explicação de atribuição de 

causalidade aos fenômenos acidentais. 

Como prevlam testes para as . -poslçoes de ~'Jalster, os 

experimentos de Shaver (1970) foram conduzidos para a verifica-

ção da hipótese seguinte: "Um observador de um acidente, par'a 

controlar a possibilidade de que ele possa causar tal desgraça, 

atribuirá a responsabilidade desta ocorrência à pessoa potenci

almente responsável, e tentará se diferenciar desta pessoa: ad~ 

mais esta tendência aumentará com a probabilidade de ocorrência 

e a gravidade das consequências do acidente (Shaver,1970, 
.. 

pago 

101) . 

-Entretanto, os resultados de seus estudos nao foram 

suficientemente diferentes no sentido de proporcionar uma cla-

ra comprovação destes supostos, e mais uma vez as iõéias e os 

achados de Walster (1966) não conseguiram ser replicados. 
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Shaver (1970) infere que uma das possíveis causas da 

nao confirmação dos resultados de Walster (1966) seja a presen-

ça de maior ou menor "relevância" aos sujeitos dos diversos ex-

perimentos. Esta variação na relevância seria obtida com modi-

ficações tanto na situação onde o evento se passa, que se torna 

ria mais ou menos próxima do sujeito, com maior ou menor proba 

bilidade de que este venha a se envolver em uma situação deste 

tipo algum dia, como nos personagens envolvidos, que ora guard~ 

riam mais ora menos características comuns e semelhantes às dos 

sujeitos envolvidos no estudo. 

Talvez seJa por estes motivos que Walster (1967) -nao 

tenha conseguido replicar seus resultados anteriores, de aumen-

to na responsabilidade atribuída ao autor conforme o aumento 

das consequências, ao utilizar uma situação incomum aos sujei-

tos, de negociação.àe uma casa, e personagens muito diferentes 

daqueles que interpretavam os comportamentos. 

Os resultados de seus dois outros experimentos, e as 

conclusões retiradas deste primeiro, levaram Shaver (1970) a al 

gumas constatações interessantes, que modificaram seu posici~ 

namento quanto à explicação dos eventos que estava estudando. 

Constatou, por exemplo, que o aumento da similaridade 

dos personagens com seus sujeitos fazia com que diminuissem os 

níveis da responsabilidade atribuída aos atores das 
~ 

ocorren-

cias, sendo os julgamentos mais tolerantes e brandos com sUJe~ 

tos similares do que com os sujeitos muito diferentes dos obser 
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vadores. Interpretou estes dados como uma forma de os sujeitos 

evitarem que o evento viesse a ocorrer consigo algum dia, cul-

pando um sujeito muito diferente de si próprio pela ocorrência, 

e depois fazendo valer a diferenciação com este culpado. Este 

aumento da possibilidade de que o sujeito venha a estar nesta 

situação de vitima ou de causador, enfim de envolvido em um aCl 

dente, determina a tendência de diminuição da responsabilida-

de atribuida aos personagens, numa clara forma de se proteger 

da ocorrência consigo de eventos negativos. 

Bulman e Wortman (1977) preveem que os sujeitos anali 

sando seus próprios casos de perdas graves, tenderiam a fazer 

atribuições a causas externas mais frequentemente que a si mes-

mos. 

Os estudos de Dela Coleta (1980) mostram um 
, .. 

preaoml-

nlo de correlações altas negativas entre quantidade de responsa 

bilidade atribuida ao autor e/ou ~ vitima de um atropelamento 

no trânsito, e a possibilidade de o sujeito vir a se encontrar 

na situação de autor e/ou da vitima. Em alguns casos, entreta~ 

to, quando as vari~veis sexo, idade, status do personagem, e 

consequências dos eventos, assumiam determinados valores, os co 

eficientes de correlação tamb~m se diferenciavam da tendência 

geral observada, e j~ preconizada por Shaver (1970), de rela-

ções inversas entre possibilidade de envolvimento do sujeito na 

situação e quantidade de responsabilidade atribuida. 

Por outro lado, observou tamb~m Shaver (1970) que os 

sujeitos tendiam a atribuir mais ao acaso a ocorrência dos even 

tos quanto mais acreditavam que um dia pudessem estar no lugar 
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do causador ou da vítima deste evento. Estes dados, somados aos 

já anteriormente expostos, dão a clara impressão que parece ser 

mais importante às pessoas evitar a culpa pelo envolvimento em 

um ato, caso ele venha a ocorrer consigo, do que a própria pre-

venção da ocorrência geste ato. 

Todos estes dados levaram Shaver (1970) a cunhar o 

termo "atribuição defensiva" para explicar a reação das pessoas 

frente a uma situação de infortúnio, quando estas tenderiam a 

efetuar atribuição de causalidade e responsabilidade aos elemen 

tos destas situações de maneira a manter ou a elevar os seus 

níveis pessoais de auto-estima, e de evitar o seu envolvimento 

futuro nestas situações, bem como a culpa pelas suas -ocorren-

clas. 

Como se vê nao é uma explicação que envolva a -noçao 

de "busca de controle", de percepção de controle, como aquelas 

propostas por Walster (1966) e Lerner (1966), mas o sujeito 

sente-se seguro, com as COlsas "sob-controle", quando faz atri 

buições a causas externas a eventos que ele próprio causou, ou 

atribui ao personagem os eventos causados por outros. As pes-

soas acreditam que agindo desta forma estariam evitando que os 

fatos negàtivos lhes ocorressem, e portanto estariam exercendo 

controle, ainda que indireto e. psicológico, sobre os mesmos. 

Estas explanações de Shaver (1970), ainda que bastan 

te lógicas e tendo recebido alguma forma de evidência empírica, 

merecem entretanto novos e mais profundos estudos visando veri-

ficar sua real capacidade de clarear os processos de atribuição 

de causalidade a eventos acidentais. 
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2.8.4. - A_RELAÇAO DA ATRIBUIÇAO DE CAUSALIDADE A UM EVENTO OCA

SIONAL COM A REAÇ~O DAS PESSOAS A ESTES FATOS: O TRA

BALHO DE CAMILLE WORTMAN PARA TORNAR PRATICA A TEORIA 

DE ATRIBUIÇAO DE CAUSALIDADE 

Os capítulos anteriores puderam demonstrar claramente 

a influência marcante de certos aspectos motivacionais na condu 

ção do processo de atribuição de causalidade. Todos esses vie-

ses apontados e discutidos pormenorizadamente podem,entretanto, 

e numa abordagem bastante grosseira, ser resumidos em dois gra~ 

des motivos: - a preservação ou elevação do eu, e a execução de 

controle sobre os eventos - que em última análise, por estarem 

fortemente conectados, terminam por serem muitas vezes confundi 

dos e reunidos em um mesmo motive! o controle dos eventos aos 

quais está sujeito cada indivíduo visando a uma vida melhor pa-

ra si e para os seus. 

A ação destes motivos exerce influência marcante no 

processo de atribuição de causalidade aos eventos da vida diá-

ria, como pode ser verificado nos capítulos destinados ao desam 

paro, locus de controle, divergência ator X observador,reação 
, 

a eventos incontroláveis (vitimação ); e o incremento da açao 

destes quatro fen5menos contribui para o aparecimento de distor 

çoes no processo atributivo, que podem ser reunidas em três 

grandes grupos: 

- ilusão de contingência 

- ilusão de liberdade 

- ilusão de controle 
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A - Ilusão de liberdade 

A busca da liberdade tem se constituído em um dos mo 

tivos principais da existência do homem, e o seu real 
.,. 

exerCl-

cio tem sido tema de debates entre filósofos e psicólogos de 

diferentes linhas de pensamento. 

Para uns o homem é livre por natureza e a sua luta 

constante contra os fenômenos opressores desta liberdade consti 

tui-se em um dos objetivos de viGa, ao passo que outros, como 

Skinner (1971) afirmam que o comportamento do homem é controla-

do por contingências de reforçamento, com imposições externas, 

e que muitas vezes não se apresentam como controle aversivo,mas 

que mesmo compreendendo reforços positivos acabam por 
. .. 
lmprlmlr 

ao homem uma situação onde a sua liberdade é sempre cerceada. 

Mas o que nos interessa aqul não é a realidade da 

existência da liberdade ou não, e Slm a percepçao de exercício 

desta liberdade pelo homem. 

Muitos fatores contribuem para que os indivíduos se 

sintam com malor ou menor liberdade em dada situação e incluem 

entre outros: similaridade das opções, número destas opções, va 

lência das opções, locus de controle do sujeito, 
~ . 

consequenclas 

de sua decisão, custo de segulr cada uma das opções (Harvey e 

Smith, 1977). ~ claro que néste momento a atribuição de causali 

dade de dado fenômeno leva o indivíduo a sentir-se mais ou me-

nos livre para provocar os fatos e escolher', o caminho a tri-

lhar, e a experimentar muitas vezes uma falsa sensação de que 

é livre, urna ilusão de liberdade. Os fenômenos de auto-atribui-
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muito bem essas afirmativas. 

B - Ilus~o de Contingência 
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ilustram 

o desejo de exercer controle sobre a situaç~o deter

mina também o fenômeno chamado de ilus~o de contingência, onde 

a mera associaç~o temporal ou local entre um desejo e a ocorrê~ 

cia do fato leva a crer que existe um real controle sobre a 

situaç~o. 

Nos estudos de Chaprnan e Chapman (1967) os sujeitos 

utilizavam-se de todos os argumentos possíveis para JUSTificar 

a existência de relaç6es entre a contingência dos fenômenos, 

conforme supunham que ocorressem. Os autores creem que estes 

fatos se verificavam porque os sujeitos partiam de hip6teses 

sobre a relaç~o de eventos que ocorriam simulta~eamente e os 

passavam como evidência um do outro, e assim percebiam erronea 

mente a situaç~o total como evidência désta relaç~o de causa e 

efeito, ao mesmo tempo em que tendiam a ignorar os C2S0S de de~ 

confirmaç~o das relaç6es e a supervalorizar 

firmaç~o. 

os casos de con-

Assim, o desejo de ocorrência de um fenômeno aSSOCla

do à real ocorrência deste fato leva os sujeitos à falsa perceE 

çao de que as coisas acontecem porque ele fez algo para que isto 

ocorresse e nao por outros motivos, exacerbando o seu falso se~ 

timento de controle sobre a determinação dos fatos. Isto levou 

Miller e Ross (1975) a suporem que esta ilusão de contingên-

cia poderia vir a ser mais uma razão explicadora das divergên-
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\ 
das origens das situações de sucesso, e atribuição a 

as razões de seu fracasso. 

c - Ilusão de Controle 
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próprio 

situação 

o exercício do controle por uma pessoa sobre os even-

tos do mundo tem sido definido como a habilidade, capacidade da 

pessoa em efetuar mudanças no melo, no comportamento, atitude, 

sentimento, seus e de· outros. 

Mas, novamente aqui, o que importa ao estudo do com-

portamento humano não é o real exercício do controle, mas Slm a 

percepção de controle exercido por parte do sujeito e de ou

tros, e esta percepção de controle muitas vezes é distorcida p~ 

lo próprio sujeito para atender objetivos de motivação própria. 

A ilusão de controle é muito bem definida por Langer 

(1975) como uma super estimação subjetiva da probabilidade de 

determinação dos fenômenos, em comparaçao com a real probabili 

dade de que isto venha a ocorrer. 

Em muitas situações de vida diâria este fenômeno po-

de ser observado e estas incluem entre outras a percepção de re 

lação entre eventos ocorridos por acaso, as ações m{ticas em g~ 

ral, os bilhetes escolhidos pelo sujeito têm maior chance de se 

rem premiados do que aqueles comprados ao acaso, a aposta em de 

terminado nGmero com o qual sonhou ou que esteja relacionado a 

um evento marcante de sua vida, e mesmo nos casos onde nenhum 

responsável aparente poderia ser detectado, existe uma tendên-

cla a encontrar alguma COlsa que possa responder pelo evento, 
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p01S a admiss~o de que o fato nao tem determinaç~o real ~ re

conhecer que o mesmo ; incontrol~vel, e isto ~ muito desagrad~-

vel às pessoas. 

Assim, Abrams e Fenesinger (1953) após estudarem as 

-reaçoes de 60 pacientes cancerosos, verificaram em muitos de-

les a presença de elementos de culpa em relação ao seu passado, 

e em 8 casos que sofreram doenças ven~reas anteriormente todos 

atribuiam o sofrimento do cancer ao fato de terem sido no pass~ 

do portadores destas doenças. No mesmo sentido Kubler-Ross C 

1969) encontrou a· tendência nas pessoas que sofrem eventos trau 

máticos incontroláveis a atribuirem mais culpa a si do que ao 

acaso. 

Al~m desta tendência natural em atribuir a origem dos 

fatos, mesmo incontroláveis, a alguma variável como forma de 

exercício de controle, podem ser citadas algumas variáveis pes-

soais dos sujeitos que os predisporiam a perceber, ou buscar, a 

existência deste controle sobre os fatos: crença no mundo 

justo CRubin e Peplau, 1975), locus de controle C Rotter', 1966) 

comportamento tipo A (Friedman e Rosenman, 1976), que inclui p~ 

drões de comportamentos característicos de irritaç~o, agresslv~ 

dade, premência de tempo, realizaç~o, desafio, pensamento e a-

ç~o em várias coisas ao mesmo tempo. 

Mas ~ a perda completa de controle, e principalmen-

te o sentimento de perda do exe~cício de controle, que nos ln-

teressa mais de perto. 

Lerner (1966, 1971), na sua abordagem do mundo justo, 
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afirma que às pessoas é dificil admitir o mundo como um lugar 

incontrolável, onde as coisas acontecem sem o domínio de uma 

vontade específica. Por este fato as pessoas relutam em fazer 

atribuições ao acaso como origem de certos fenômenos, preferin-

do sempre encontrar algo predizível para imputar~lhe a causa 

do fenômeno, pois assim podem exercer controle sobre este mesmo 

fato. 

Mas muitas vezes as pessoas veem-se diante de quadros 

-onde sao incapazes de determinar o aparecimento dos fatos, onde 

as coisas lhes acontecem independente de sua própria vontade, e 

nestes casos pode advir um sentimento de que não exerce, ou que 

perdeu o exercício do controle sobre oS.fatos. 

Duas teorias de grande importância na Psicologia Sq-

cial, e à primeira vista contraditórias, explicam a -reaçao dos 

indivíduos ao seu sentimento de perda de controle sobre os e-

ventos que lhes ocorrem: a teoria da reactância de Jack B~ehm 

(1966) e a do desamparo de Martin Seligman (1977). 

Para Brehm quando nos encontramos colocados em uma 

situação onde alguma forma específica de controle nos é impos-

ta, onde perdemos a liberdade de escolha de que comportamento 

devamos emitir, ou vemos esta liberdade de escolha bastante li 

mitada, tendemos a emitir comportamentos que restabeleçam a li

berdade perdida, fato que recebeu a denominação de reactância 

psicológica. 

Os diferentes estudos conduzidos à luz desta teoria 

tem indicado ser este sentimento de luta para a recuperação da 
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liberdade ameaçada ou perdida funçâo, entre outros fatores, da 

expectativa de liberdade por parte do sujeito, da força da proi 

biçâo, da importância desta liberdade perdida, das implicações 

da proibiçâo a outras liberdades que o sujeito ainda dispõe. E~ 

ta noçâo teórica prevê ainda uma reaçâo hostil, e até certo po~ 

to em intensidade bastante elevada. da pessoa que sofreu a peE 

da da liberdade para com aquele que detém o exercício do contro 

le sobre seu comportamento, visando com isto recuperar a situa-

-çao que desfrutava anteriormente. 

Contrariamente, a noçâo de desamparo formulada por 

Seligman (1977) prevê que os organismos colocados à frente de 

uma situaçâo onde nâo podem efetivamente exercer nenhum contro 

le, tendem a se acomodar com a situaçâo de controlado e a fica-

rem passivos terminando por generalizar este sentimento de que 

nao podem provocar nada que lhes interessem, nem impedir nada 

que lhes seja negativo, chegam a exibir um padrâo de comporta-

mentos que se caracteriza pela nâo iniciativa em nenhuma ocasi-

âo, a sentir que o mundo é assim mesmo, nâo adiantando lutar 

contra este fato, num quadro totalmente diverso daquele precon~ 

zado por Brehm. 

Como explicar esta incongruência entre duas importa~ 

tes teorias na explicaçâo do mesmo fenômeno? 

A soluçâo para isto parece ter sido encontrada por 

Wortman e Brehm (1975), que propõem um modelo integrativo das 

duas teorias visando a explicaçâo da reaçâo frente ~ perda de 

controle. 

Segundo esta abordagem, para aqueles sujeitos que es-
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perariam exercer o controle sobre os eventos considerado~, esta 

expectativa de controle aliada a uma pequena evidência de que 

não tem controle sobre a situação, produz reactância e os esfor 

ços previstos para a recuperação do exercício de controle. Caso 

ocorram mais situações que demonstrem que este controle não e-

- -xiste de fato, e o sujeito ve que nao consegue controlar os e-

ventos, advém a situação caracterizada como de desamparo e a 

consequente redução geral da ação do sujeito. Nestes casos po

de-se dizer que a reactância psicológica é um estado que prece-

-de ao desamparo, surgindo este nos casos onde as reaçoes do su-

jeito não recuperaram o controle da situação. 

Este mesmo modelo supõe que o aumento da importância 

do evento gera maior reactância na pessoa e consequentemente 

torna mais lento ou menos provável o aparecimento do desamparo 

(porém mais intenso caso ocorra), em um modelo assim proposto 

por Wortman e Brehm (1975): 

FIGURA 14 - Modelo Integrativo 

(retirado de Wortman e Brehm,1975,p3g.309) 

Expectativa 

de controle 

I 

Expectativa 

de não controle 

--1--------- --------
:b final pequena 

:I.1IpOrtar'icla 

Quantidade de treinamento de desamparo, ou exposição a eventos 
incontro15veis. 
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Para o caso de sujeitos que já não esperam exercer 

controle sobre os eventos, prevê-se a não observação do fenô 

meno da reactância, ou muito pequena ocorrência, entrando rapi

damente o sujeito em uma situação de desamparo. 

Como se vê, o sentimento de exercício de controle so

bre os eventos apresenta relações importantes com a reação do 

sujeito ~ ocorrência de certos eventos com a sua pessoa. Nesta 

mesma linha ~e raciocínio seria lógico perguntar-se se, e como, 

a atribuição de causalidade de um dado evento para uma pessoa, 

caracterizado como sendo ou não sujeito a seu controle, afeta-

ria a sua reação frente a este mesmo evento, e os casos reais 

mais adaptados a estas indicações são aqueles referentes à per

da de controle em eventos acidentais e à reação do sujeito fren 

te aos mesmos. 

A análise da literatura a respeito da atribuição de 

causalidade a eventos acidentais, se por um lado mostra a cla

ra existência de três teorias explicadoras dos fatos ocorridos 

com outrem, mundo justo (Lerner,1966), atribuição defensiva ( 

Shaver,1970) , busca de controle (Walster,1966), também demons

tra por outro a nao referência destas três teorias à explicação 

de fatos com o próprio sujeito atribuidor, e um reduzido n~mero 

de estudos e pesqulsas com pessoas que realmente foram vítimas 

de um evento acidental qualquer. Ao contrário são empregados s~ 

jeitos que em situação de laboratório "ouvem falar" ou "leem" a 

respeito de uma pessoa que sofreu isto ou a~uilo e sobre este 

fato são chamados a emitir seus julgamentos. 

Se por um lado j~ sabemos das grandes diferenças nos 
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processos de atribuição utilizadas por atores (pessoas que so

freram ou passaram pelos eventos) e pelos observadores (pessoas 

que assistem a ocorrência dos fatos, que leem ou ouvem falar so 

bre), não são desconhecidas também as grandes diferenças na exe 

cução de estudos controlados, com o rigor metodológico dos la

boratórios, e aqueles envolvendo diretamente as pessoas que 

passaram por um processo de viti~ação qualquer. 

Estas diferenças incluem em prlmelro lugar a possibi

lidade de escolha em situação de laboratório, do engajamento 

em um evento que colocará o sujeito corno vítima, ao passo que 

na situação real, na maior parte das vezes, o sujeito encontra-

se frente a esta situação independente de sua vontade ou esco

lha. 

Em segundo lugar; e em decorrência deste primeiro as

pecto abordado, as situações propostas nos estudos de laborató

rio nunca incluem a gravidade que pode estar presente nos casos 

de vida real, o que torna as coisas bastante diversas. 

Por último deve ser mencionado o significado que tem 

para o sujeito a colocação em urna situação de vítima nos estu

dos de laboratório e urna correlata na vida real. ~ muito difí-

cil ao experimentador obter de seus sujeitos um envolvimento 

tal na situação proposta que se assemelhe, sequer de perto, com 

aqueles sentimentos experimentados pelo sujeito quando sofre a 

ação de um evento imprevisto na vida real. 

Aqui se encontra uma situação bastante conflitiva.Por 

um lado verifica-se a dificuldade de serem reproduzidas em la-



189 

boratório situações aproximadas àquelas ocorridas na vida real, 

e por outro tem-se os inúmeros óbices que se interpõem ao estu

do do processo de atribuição de causalidade com os próprios su

jeitos vitimados e a sua reação frente a estes infortúnios, e 

que incluem entre outros: o custo elevado destes estudos, a po~ 

sibilidade de contato com estas vítimas; o constrangimento .das 

mesmas em abordar as ocorrências pelas quais passaram; a obten

ção de bons indicadorés das respostas de combate (Qoping ~e~po~ 

~e~J, de luta contra o infortúnio; a dificuldade de medida ope

racionalizada de muitas variáveis dado que, na maior parte das 

vezes, não é possível o emprego de escalas ou questionários mui 

to estruturados. 

Mesmo com estas dificuldades alguns estudos foram con 

duzidos, entre os quais podem ser citados os de Chodoff, Stan

ford, Friedman e Hamburg (1964) com pais de crianças leucêmi

cas, de Abrams e Finesinger (1953) com pacientes cancerosos, e 

o de Bullman e Wortman (1977) com vítimas de acidentes que fic~ 

ram paralíticas, no qual nos deteremos em alguns detalhes tendo 

em vista a importância capital para o nosso estudo de campo. 

Os autores que tinham como objetivo de seu estudo de

terminar a relação entre a atribuição de causalidade destes e

ventos por parte das vítimas e as respostas de combate (Qoping 

~e~pon~e~l, encontrando preditores destas respostas, tiveram 

que, em primeiro lugar, adaptar as proposições das três teori

as principais a respeito do processo de atribuição em casos de 

viti~açio dado que nenhuma delas pr~diiia~ as atribuições 

pelos próprios sujeitos vitimados, mas sim por observadores 
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dos eventos. 

Propuseram os autores que pela explicação do mundo 

justo, (Lerner, 1966), as vítimas culpar-se-iam pelo ocorrido, 

a seus antepassados, a seus defeitos e características negati-

vas, ou mesmo efetuariam uma reavaliação das consequências, de-

monstrando não serem elas tão negativas como a . .'. prlnClplO fo-

ram consideradas. Para a proposta da ~tribuição defensiva (Sha

ver,1970) as próprias vítimas deveriam indicar como causa do 

ocorrido os fatores externos, o acaso, as outras pessoas, a Sl-

tuação em que viviam, as circunstâncias especiais daquele momen 

to onde ocorreu o evento. Por último, para a interpretação da 

busca de controle (Walster,1966), as vítimas tratariam de indi-

- . car o seu proprlo comportamento como causador do evento, e eVl-

tariam a todo custo mencionar o acaso como responsável pelo 

que ocorreu. 

Tomando 29 sujeitos (23 homens e 6 mulheres) que so-

freram acidentes diversos, e tiveram como consequência u~a le-

são da coluna vertebral, que os tornaram .paraplégicos ou quadri 

plégicos, os autores efetuaram entrevistas individuais para 

obter as atribuições de causalidade aos acidentes sofridos, 

bem como medidas biográficas, de outras variáveis e traços pcs-

soais, coletando as medidas das respos·tas de combate através de 

profissionais que tinham contato estreito com as vítimas. 

Os resultados obtidos nao permitiram teste adequado 

da capacidade explicativa das três teorias referidas, e nem es-

te era o principal objetivo do estudo, mas oferecem um conjunto 

de indicações bastante importantes. 
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Assim, as pessoas vitimadas, ao contrário do predito 

pela atribuição defensiva, são pouco motivadas a evitar total-

mente a culpa, estando dispostas a atribuir culpa a si mesmas 

pelo evento, mesmo nos casos onde existem claramente outros fa-

tores aos quais poderiam ser imputadas as causas do evento. En-

tre os fatos propostos para serem julgados como causadores dos 

eventos, o acaso é apontado com maior frequência, seguido do 

próprio sujeito, outras pessoas e meio ambiente por último. 

Se a atividade onde ocorreu o acidente faz parte do 

dia a dia do sujeito, se é frequente o seu envolvimento com es-

te tipo de situação, as pessoas acreditam que não poderiam eVl 

tar o que ocorreu, porque um dia ou outro isto iria mesmo acon-

tecer, em função do número de vezes em que esteve exposto ao fa 

to e este nunca ocorrera antes. Mas se a atividade é pouco co-

mum, e não é usual o envolvimento do sujeito com este tipo de 

situação, então tendem a julgar que a ocorrência do acidente 

consigo era evitável, pois poderia não ter ocorrido justamente 

quando foi participar daquele evento. 

As pessoas parecem que se culpam malS quando percebem 

grande evitabilidade da ocorrência do evento, estavam só na oca 

sião do acidente, e são mais religiosas. 

Quando questionados a responderem pur que eles estive-

ram envolvidos neste tipo de evento, os sujeitos indicaram seis 

grandes classes de categorias explicativas, aqui relacionadas 

-em ordem decrescente de aparecimento: Deus tinha uma razao, ac~ 

so, predeterminação, reavaliação do evento como positivo, prob~ 

bilidade, merecimento. 
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Quanto à relação da atribuição de causalidade ao even 

to e de outras variáveis pessoais com as respostas de combate, 

os resultados indicam relações negativas entre a atribuição de 

causalidade a outras pessoas, a crença na evitabilidade do even 

to, e a luta contra o seu estado atual. Mostram relações posit~ 

vas entre a auto-atribuição de culpa pelo acidente, engajamento 

voluntário na situação que resultGUno acidente, e as respostas 

positivas de luta contra o infortúnio, sendo aqueles que acham 

que nao podiam evitar, e mesmo assim se culpam, os que reagem 

melhor ao seu estado. Quanto mais os sujeitos culpam os outros 

pelo seu estado, pior reagem contra os infortúnios que se aba-

teram sobre eles. 

Aqueles que estavam sozinhos quando ocorreu o fato, 

que acreditam mais no mundo justo, que são mais educados, -sao 

as pessoas que se sentem mais felizes no momento, apesar da Sl-

tuação em que se encontram. 

-Mesmo nao podendo testar corretamente, e de maneira 

conclusiva, a contribuição das três teorias propostas para ex-

plicação de eventos acidentais, o trabalho de Bullman e Wortman 

(1977) traz uma série de contribuições importantes ao estudo do 

processo de atribuição de causalidade utilizado pelos - . propr10s 

sujeitos que se tornam vítimas de um acidente. Oferecem também 

a primeira abordagem envolvendo a relação entre atribuição de 

causalidade e a reação dos sujeitos aos infortúnios que os a-

fligem. 

Como palavra final, pode ficar a idéia, perfeitamente 

demonstrável nos poucos estudos conduzidos, de que o tipo de a-
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tribuição causal pelo qual opta um indivíduo visando explicar a 

origem do fenômeno que lhe ocorreu, tem um papel importante 

nas suas reaçoes a este dado evento, numa clara confirmação das 

afirmações que anteriormente fizemos sobre a função mediadora 

da atribuição de causalidade, colocada entre a situação estimu

ladora que se apresenta ao sujeito e suas reações a respeito. 

Ora, se o comportamento do sujeito frente a determin~ 

do fenômeno depende diretamente da atribuição causal que ele 

faz a este mesmo fenômeno, é possível modificar, controlar, di

recionar, esse mesmo comportamento para as metas que se preten

dem, a partir da ação direta sobre o processo de atribuição cau 

sal, pois ao modificá-lo pode-se obter um redirecionamento em 

seu próprio comportamento. 

Assim, não é difícil entender o papel importante do 

processo de atribuição utilizado pelo sujeito na determinação 

do seu comportamento e da consequente ação dos psicólogos sobre 

o mesmo, com aplicações a situações de ensino, trabalho, psic~ 

terapia, planejamento e ação comunitária. 
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3 - ANALISE GERAL DA LITERATURA REVISADA, PROPOSTAS E JUSTIFI
CATIVAS DE ESTUDO COMPLEMENTAR DA ATRIBUIÇAO DE CAUSALIDADE 
NAS SITUAÇOES DE VITIMAÇAO. 

A partir da revisão da literatura contida nos capítu-

los precedentes, especialmente naqueles referentes ao processo 
- . 

de atribuição de causalidade em situações de vitimação ,pode-se 

claramente delinear um conjunto de pontos específicos que ainda 

não receberam respostas satisfatórias e que por isto mesmo com-

prometem sobremaneira o entendimento do processo como um todo. 

o primeiro destes aspectos, e talvez o principal deles, 

diz respeito ao fato de que as três mais importantes e sistemáti 

cas propostas de explicação do processo de atribuição de causali 

dade em situação de vitimação, a busca de controle <Walster, 

1966), a teoria do mundo justo (Lerner, 1966) e a teoria de atri 

buição defensiva <Shaver, 1970) apresentam suas raízes,bem como 

os experimentos que as sustentam, quase exclusivamente calcados 

em situações que são apresentadas a sujeitos que, na maior parte 

das vezes, nada têm a ver com o fato, que recebem um pequeno te~ 

to ou ouvem uma fita gravada contando um fato ocorrido, e sobre 

este mesmo relato devem efetuar suas interpretações referentes 

às possíveis causas explicadoras do evento. 

são fartamente conhecidas as diferenças marcantes en -

tre as percepções de indivíduos que estão totalmente envolvidos 

com um fenômeno qualquer e aqueles outros que, à margem do que 

se passou realmente, e a partir de umas poucas informações ares 

peito, oferecem seu depoimento interpretativo do ocorrido. Falta 

claramente a estas três teorias, e ao conhecimento da atribuição 
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de causalidade como um todo, malor conhecimento de como as pes-

soas que realmente sofreram perdas consideráveis, que se envolv~ 

ram em um processo de vitimação grave, efetuam as atribuições 

de causalidade explicativas do fenômeno com elas ocorrido. 

Uma tentativa neste sentido foi realizada por Bullman 

e Wortman (1977), que entretanto só investigaram mais profunda -

mente a relação entre a atribuição de causalidade em paraplégi 

cos e sua consequente luta contra tal infortúnio, sendo o estudo 

do processo de atribuição relegado a segundo plano, e o teste de 

eficácia explicadoradas três teorias se resumido a breve descri 

ção de sua presença ou não nos sujeitos alvo do estudo. 

Ao mesmo tempo a literatura não nos mostra estudo malS 

aprofundado para verificar se outros sujeitos que sofreram ou-

tros tipos de limitação, que não estas decorrentes de um aciden

te de trânsito, apontam padrões de atribuição de causalidade di-

ferenciados, oferecendo uma visão mais ampla do problema em pes-

soas que sofreram processos diversos de vitimação , ~~aumentando 

assim o poder de generalidade dos dados. 

Outro aspecto muito importante no processo de atribui-

ção de causalidade refere-se ao grau de participação do sujeitOo 

-que sofreu os efeitos de uma açao vitimadora no evento que a 

causou, e da sua relação com a atribuição efetuada por este su

jeito. Assim sendo, é de se supor que graus diferentes de envol-

vimento na ação que provocou a perda do sujeito, venham a contri 

buir para a diferenciação de atribuição de causalidade feita pe 

lo sujeito, conforme já predito e verificado por Heider(1958) em 

outros tipos de evento. 
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E em um extremo desta apreciação anterior podem ser 

também questionadas quais as relações existentes entre as atri -

buições de causalidade efetuadas pelos próprios sujeitos que so 

freram as perdas graves, e por sujeitos observadores, pareados a 

eles, que ouviram indivídualmente os relatos dos eventos ocorri-

dos com outros indivíduos, chamados de atores. 

Outro aspecto que deve ser mencionado sobre -a pouca 

clareza da literatura a respeito, refere-se à possível-interfe -

rência de algumas variávéis do próprio sujeito, tanto biográfi -

cas como de personalidade e atitudinais, no processo de atribui-

-çao de causalidade, tanto nos sujei~os que sofreram as perdas co 

mo naqueles pareados a eles que fazem julgamentos sobre seus ca-

sos. 

Não deve ser esquecido nesta apreciàção o fato de que 

são poucos os estudos relacionando a aceitação e luta dos sUJe~ 

tos que sofreram infortúnios graves em suas vidas comas DOS-

. síveis atribuições de causalidade que estes sujeitos utilizam p~ 

ra explicar os seus casos, lembrando também a relação do exercí-

cio de controle, ou percepção do exercício de controle,sobre os 

eventos que se abatem sobre as pessoas e as possíveis -reaçoes 

malS ou menos adaptadas e eficazes para combater este mal. 

Tendo em conta estes fatos e a observação de que cada 

vez mais se solicita da Psicologia Social o estudo do comporta -

mento, atitudes, valores, sentimentos, percepções, de sujeitos 

envolvidos diretamente com os fatos, que tenham sofrido pessoal-

mente as situações positivas, ou os fracassos e desgraças, envo! 

vendo sempre temas da vida diária, pretende-se aqui estudar os 
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processos de atribuição de causalidade, responsabilidade e culpa 

aos eventos críticos sofridos por indivíduos que experimentaram 

infortúnios sérios em sua vida, mais especificamente, presos, ce 

gos e amputados. 

Os resultados destes estudos talvez possam contrihúir 

para a melhoria da qualidade de vida destas~populações, ao mesmo 

tempo em que se consideram as contribuições necessárias e lmpre~ 

cindíveis ao suporte teórico e ao avanço da 'ciência como um todo. 

Exatamente a respeito deste ponto, o estudo tem por fi 

nalidade oferecer dados à compreensão do comportamento de SUJel

tos que sofreram sé~ias perdas, bem como dos processos que utili 

zam para aceitação e luta contra o mal que sobre eles se abateu, 

para a busca de elementos capazes de oferecer explicação aos 

eventos e condiç6es de melhoria da qualidade de vida destes su

jeitos. 

Considerando os objetivos malS_ diretos poder-se-ia re 

sumidamente afirmar que este estudo visa a: 

- Determinar os processos de causalidade, responsabili 

dade e culpa utilizados por sujeitos presos, cegos, e amputados, 

aos eventos que geraram seus estados; 

- Determinar a relação existente entre os processos de 

atribuição utilizados pelos sujeitos e as reações de 

e luta contra suas desgraças (respostas de combate); 

aceitação 

- testar a eficácia das teorias do mundo justo, atri -

buição defensiva e busca de controle na explicação dos processos 
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de atribuição de causalidade aos eventos sofridos por estes su 

jeitos; 

verificar como algumas variáveis pessoalS dos sujei

tos (crença no mundo justo, locus de controle, auto-estima e re

ligiosidade) relacionam-se com o processo de atribuição de causa 

lidade empregado e o processo de luta contra a desgraça; 

- determinar como sujeitos (observadores)que nada so

freram, e emparelhados aos sujeitos atores, efetuam as atribui -

ções de causalidade aos eventos que determinaram o estado atual 

dos presos, cegos e amputados, e qual a eficácia relativa deca-

da uma das três teorias consideradas para explicar as 

ções destes sujeitos observadores. 

atribui-

Torna-se necessário aqui um paralelo entre este traba 

lho e aquele desenvolvido por Bullman e Wortman (1977). Estes au 

tores tinham por objetivos em seu estudo estabelecer a relação 

entre o processo de atribuição de causalidade utilizado e as rea 

ções dos sujeitos paraplégicos frente a sua situação (copingJ ,v~ 

lendo-se de um só tipo de perda (paraplégicos por acidente auto

mobilístico), considerando as respostas somente dos próprios su 

jeitos que tiveram as perdas (atores), obtendo as atribuições a

penas através de uma questão'aberta formulada ao sujeito, e va

lendo-se do controle das características dos sujeitos para estu 

dar suas relações com as respostas de combate. 

Este trabalho, por outro lado, pretende: 

- testar a pertinência de cada uma das três teorias de 

atribuição de causalidade a eventos envolvendo vitirnação (mundo 



199 

justo, atribuição defensiva, e busca de controle) como explicad2 

ra das atribuições de causalidade efetuadas por presos, cegos e 

amputados, sendo o estudo da relação entre atribuição de causali 

dade e a luta contra o infortúnio (~oping) uma preocupação secu~ 

dária, visando eminentemente oferecer uma aplicação dos conheci-

mentos aqui adquiridos; 

- utilizar sujeitos com três tipos de perdas:amputados 

de perna ou braço decorrentes de um acidente, com alguma limita-

çao permanente no controle dos eventos que se lhes apresentam;c~ 

gos congênitos (ou adquiridos até 5 anos de idade)dosdois olhos 

ou que adquiriram a cegueira após 5 anos de idade, e que aprese~ 

tam muito maior limitação, e permanente, no controle e determina 

çao dos eventos ao seu redor; e presos condenados por assalto ou 

homicídio, com penas de mais de cinco anos de reclusão, e que 

por isso apresentam mobilidade social comprometida, além da per

da temporária do controle sobre alguns dos seus comportamentos e 

dos eventos que se lhes apresentam; 

- comparar os processos de atribuição utilizados pelos 

próprios sujeitos que sofreram as perdas (atores), e por outros .. 

emparelhados a eles, e que tomando conhecimento mais ou menos 

profundo de seus casos tentavam explicar as razões que os deter-

minavam (observadores); 

- obter as atribuições de causalidade através de ques-

tões abertas, e por urna escala especialmente construída para te~ 

tal" a presença de explicação por uma ou outra das três teorias 

consideradas; 

- estudar as relações entre as caracteristicas dos su 

r . . ":"".:' 
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jeitos atores e observadores, crença no lilUndo justo, auto-esti 

ma, locus de controle, religiosidade com o processo de atribui 

ção utilizado, e a relação com as teorias de atribuição de cau-

sal idade a eventos vitimadores. 

Em um quadro resumo poderíamos aSSlffi expor as di-

ferenças na abordagem do problema por Bullman e Wortman (1977), 

e por este trabalho: 

Objetivo 

Perdas 

Obtenção de 
dados da a
tribuição 

Sujeitos 

Caracterís
ticas pes
soais 

Bullman e Wortman 

-relação entre atribui 
ção de causalidade e 
respostas de combate 

-paraplégicos devido a 
acidente automobilís
tico 

-através de resposta a 
questão aberta 

--so os atores 

-relação das caracte -
rísticas pessoais com 
as respostas de comba 
te 

Este trabalho 

-testar a eficácia das 
três teorias (mundo jus 
to,atribuição defensiva 
e busca de controle) na 
explicação de eventos vi 
timadores e a relação da 
atribuiçao de causalida 
de com as respostas de 
combate 

-cegos congênitos ou ad
quiridos 

-presos assassinos ou as 
sal tantes -

~amputados de membro su
perior ou inferior 

-através de questão aber 
ta e escala especialmen 
te construída para este 
fim 

-atores e observadores 

-relação das caracterís
ticas pessoais com a a
tribuição de causalida
de 
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4 - METODOLOGIA 

o esquema metodológico, bastante simples empregado 

neste trabalho, considera como variável independente o 

de limitação sofrida pelo sujeito, assumindo os seguintes 

dices ao nível dos sujeitos: 

A - Presos e condenados 

- por assassinato 

- por assalto 

B - Cegos 

tipo 

.. 
ln-

- portadores de cegueira total congênita dos dois 

olhos, ou adquirida até os 5 anos de idade. 

- portadores de cegueira total dos dois olhos ad

quirida após os 5 anos de idade. 

C - Amputados .. . 
- de um membro superlor, com no mlnlmo a perda de 

uma mao 

- de um membro inferior, com no mínimo a perda de 
... 

um pe. 

D - Observadores 

- sujeitos que apresentam características cultu

rais, socio-econômicas e de idade semelhantes 

às dos sujeitos que sofreram as diversas limi

tações. 

Além destas variáveis independentes, outras conside 

radas como intervenientes foram alvo da mensuração e incluem 

a crença no mundo justo, locus de controle, sentimento de au-

to-estima, sentimento de religiosidade, que poderão Vlr a ser 

empregadas como elementos moderadores na explicação dos proce~ 

sos de atribuição de causalidade utilizados: pelos diferentes 

sujeitos deste estudo. As variáveis dependentes incluem a atri 

buição de causalidade, responsabilidade e culpa nela eve;' 

• • f.:~ 
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corrido, a possibilidade de se evitar o que aconteceu, uma ava 

liação geral da situação atual, e as respostas de combate ao 

estado de infortúnio, entre os sujeitos portadores das perdas 

consideradas. 

3.1 - Hipóteses 

Com base nos objetivos últimos deste trabalho e nas 

suposições básicas das teorias de busca de controle, mundo 

justo, atribuição defensiva, formulam-se as hipóteses de exis

tência de influências significativas: 

- do tipo de perda sofrida pelos sujeitos nas atri 

buições de causalidade aos eventos vitimadores; 

- do tipo de perda sofrida pelos sujeitos no empre 

go das três teorias de atribuição de causalidade 

aqui consideradas; 

- das variáveis psicológicas dos sujeitos (crença 

no mundo justo, sentimento de auto-estima, locus 

de controle e sentimento de religiosidade) no em

prego das três teorias de atribuição de causal ida 

de; 

- do emprego das três teorias de atribuição de cau

salidade pelos sujeitos sobre as respostas de com 

bate às perdas sofridas; 

- das variáveis psicológicas consideradas nas res

postas de combate empregadas; 

- do fato de o sujeito ser ator ou observador nas 

atribuições de causalidade aos eventos geradores 

dos diversos tipos de perda; 

- do fato de o sujeito ser ator ou observador no em 
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prego das três teorias de atribuição de causa1ida 

de .. 

3.2 - Sujeitos 

Os grupos de sujeitos deste estudo compoem-se de: 

Grupo 1 - 43 sujeitos, com idade entre 18 e 40 anos, 

com escolaridade variando entre as primei 

ras séries do primeiro grau e o segundo 

grau completo, condenados a penas malores 

que cinco anos, e presos em uma peniten

ciária~prêmio do Estado do Rio de Janeiro 

para a qual são designados presos de pe

quena periculosidade. 

Grupo 1.1 - 20 sujeitos condenados por assalto a 

mão armada. 

Grupo 1.2 - 23 sujeitos condenados por homicício. 

Grupo 2 - 43 sujeitos observadores. 

Grupo 2.1 - 20 sujeitos, alunos de curso profissio

nalizante de escola do Estado do Rio de 

Janeiro) que simultaneamente exercem 

uma atividade profissional, e que anali 

saram os casos dos sujeitos do grupo 

1.1, - considerando o emparelhamento de 

idade e nível socio-econômico ~cultural 

com os atores dos casos. 

Grupo 2.2 - 23 sujeitos, alunos de curso profissi~ 

nalizante de escola do Estado do Rio 

de Janeiro, que simultaneamente exercem 

uma atividade profissional, e que analisa

ram os casos dos sujeitos do grupo 1.2, 

considerando o emparelhamento de idade 

e nivel socio-econômica-cultural com os 
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atores dos casos. 

Grupo 3 - 40 sujeitos que sofreram amputação de um 

membro superlor ou um inferior (no mínimo 

mao ou pé) e que seguiam tratamento de r~ 

abilitação profissional em centro especi~ 

lizado do Estado do Rio de Janeiro, todos 

com idade entre 18 e 43 anos e escolari

dade variando entre as primeiras séries 

do primeiro grau e o segundo grau comple..". 

to. 

Grupo 3.1 - 25 sujeitos que sofreram amputação de 

membro inferior (no mínimo o pé). 

Grupo 3.2 - 15 sujeitos que sofreram amputação de 

membro superior ( no mínimo a mão). 

Grupo 4 - 40 sujeitos observadores. 

Grupo 4.1 - 25 sujeitos, alunos de curso profissio

nalizante de escola do Estado do Rio de 

Janeiro, que simultaneamente exercem uma 

atividade profissional, e que analisaram 

os casos dos sujeitos do grupo 3.1, consi 

derando o emparelhamento de idade e ni

vel socio-econômico-cultural com os ato

res dos casos. 

Grupo 4.2 - 15 sujeitos, alunos de curso profissio

nalizante de escola do Estado do Rio de 

Janeiro, que simultaneamente exercem uma 

atividade profissional, e que analisaram 

os casos dos sujeitos do grupo 3.2, consi 

derando o emparelhamento de idade e nivel 

sacio-econômico-cultural com os 

dos casos. 

atores 

Grupo 5 - 35 sujeitos, cegos bilaterais pertencen

tes a diversas instituiç6es de amparo ou 
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desenvolvimento de pessoas portadoras de 

deficiência visual, com idade entre 18 e 

41 anos e escolaridade até o segundo grau 

completo. 

Grupo 5.1 - 13 sujeitos portadores de cegueira to

tal bilateral e que já nasceram cegos ou 

adquiriram a cegueira até os cinco anos 

de idade. 

Grupo 5.2 - 22 sujeitos portadores de cegueira to

tal bilateral e que adquiriram a ceguei

ra após os cinco anos de idade. 

Grupo 6 - 35 sujeitos observadores. 

Grupo 6.1 - 13 sujeitos, alunos de curso profissio

nalizante de escola do Estado do Rio de 

Janeiro, que simultaneamente exercem uma 

atividade profissional, e que analisaram 

os casos dos sujeitos do grupo 5.1, consi 

derando o emparelhamento de idade e nível 

socio-econômico-cultural com atores dos 

casos. 

Grupo 6.2 - 22 sujeitos, alunos de curso profissi~ 

nalizante de escola do Estado do Rio de 

Janeiro, que simultaneamente exercem uma 

atividade profissional, e que analisaram 

os casos dos sujeitos do grupo 5.2, con

siderando o emparelhamento de idade e ní

vel socio-econômico-cultural com os ato

res dos casos. 

3.3 - Instrumentos e Procedimentos 

Como não se dispunha de um instrumento já adaptado 

para recolher as informações necessárias a este estudo houve 

necessidade de se construir um conjunto deles. Tendo em vista 
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o baixo nível cultural da maior parte dos sujeitos, e o fato 

de que a amostra incluia grupos de sujeitos cegos, uma premi~ 

sa impunha-se à montagem deste material: que ele fosse de com-

preensao simples, de aplicação oral, e o menos demorado possí-

vel dada a pequena disponibilidade dos sujeitos em alguns ca-

sos. 

Inicialmente foi desenvolvido um pequeno inventário 

(Anexo I) de dados pessoais, que era aplicado aos sujeitos ato 

res com o intuito de descrever melhor as características bio 

gráficas do sujeito, visando em primeiro lugar encontrar um ob 

servador que mais se assemelhasse às suas características, em 

segundo para certo "desarme" do sujeito, inicialmente um pouco 

temeroso em falar de seu caso, e por último para possível pos-

terior controle destas variáveis. Este inventário inclui infor 

maçoes referentes a: idade, escolaridade, profissão, estado Cl 

vil, número de irmãos, posição em relação aos irmãos, local de 

criação, quem foi o responsável pela sua criação, se seus pais 

são vivos, sua religião, a prática efetiva desta religião e a 

situação econômica geral. 

Aos sujeitos observadores era perguntado somente a 

sua idade e o grau de escolaridade. 

Um segundo questionário foi desenvolvido com o ln-

tuito de se obterem as informações relativas à atribuição de 

causalidade e culpa pelo evento ocorrido com 
~ . 

o proprlo sujei-

to, bem como um conjunto de dados relativos à avaliação do 

evento e de sua situação atual. (Anexo 11) 

Para os sujeitos observadores desenvolveu-se outro 
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instrumento, que na verdade constituiu-se em uma pequena vari 

ante daquele destinado aos atores, onde a linguagem foi modifi 

cada e algumas questões abolidas por não serem pertinentes ao 

caso. (Anexo 111) 

A criação de uma escala para obtenção de dados rela 

tivos à atribuição de causalid~de explicitamente voltada para 

o teste da eficácia das três teorias de atribuição de causali-

dade em situação de vitimação, desenvolveu-se a partir da 

elaboração de 41 questões (ver Anexo IV) aplicadas experimen-

talmente a 111 sujeitos, alunos de curso profissionalizante n~ 

turno de escola do Rio de Janeiro, que durante o dia desenvol 

viam atividades remuneradas na empresa a nível de 
.. . 

operarlo 

semi-especializado. 

Os resultados das análises da qualidade dos itens 

expressos no Anexo IV demonstram que a maioria deles apresen-

tam coeficientes de correlação item-resultado geral na escala 

referente à teoria a que se relaciona bastante altos e signifi 

cativos. 

Além destes tratamentos, efetuaram-se cálculos do 

coeficiente de correlação (Bravais-Pearson) entre os escores 

de cada sujeito em cada uma das 3 teorias, comparadas duas a 

duas. Os dados a seguir, mostram a relativa não superposição 

das medidas nas três escalas, o que assegura a boa qualidade da 

escala como um-todo e a diferenciação que consegue estabele-

..... • - 'fI'. 
cer entre as tres expllcaçoes pOSSlvelS: 

Busca de controle X Atribuição defensiva: r= ~ 0,09 



Busca de controle X Mundo justo: r= 0,35 

Atribuição defensiva X Mundo Justo: r= -0,62 
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Obtiveram-se ainda relações muito baixas entre o fa 

to de um sujeito localizar-se abaixo ou acima da média da amos 

tra em uma teoria, e os seus escores situarem-se abaixo ou aci 

ma da média da amostra na outra teoria (coeficiente phi): 

Busca de controle X Atribuição Defensiva: 

Busca de controle X Mundo justo 

Atribuição defensiva X Mundo justo 

rq,=O,027 

rq,=O,17 
., 

rq,=O,028 

Um último e complementar estudo referia-se ao cál-

culo do coeficiente de correlação ponto bisserial (rpb) entre 

cada item da escala de cada teoria. e os escores totais obti-

dos por cada um dos sujeitos nos outros dois conjuntos de esca 

las, das outras duas teorias (Anexo IV), para que se pudesse 

verificar se um item que se mostra com boa qualidade para a me 

dida de atribuição de causalidade a uma dada teoria, não se-

ria também bom para as outras duas teorias. 

Os resultados demonstram claramente que, exceto ra-

ras exceçoes, isto não ocorre, mormente nos itens que mais nos 

interessam. 

A partir destes estudos foram escolhidos os 10 

itens representativos de cada uma das tr~s teorias que melhor 

se comportaram nas análises estatísticas, e que apresentavam 

conteúdo mais adaptado ~ nossa pesquisa, que vieram a compor o 

instrumento final de coleta de dados de atribujção de causali-

dade aos eventos vitimadores, para testes da eficâcia das 

tr~s teorias na explicação destes eventos. A mesma escala de 
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30 itens no total era aplicada a sujeitos atores e observado-

res, respeitadas as diferenças de indicação pessoal (eu para 

atores e ele para observadores), e ao sujeito bastava indicar 

se concordava ou não com cada uma das afirmativas propostas pa 

ra explicar o fenômeno, conforme pode ser verificado no anexo 

IV, e onde o gabarito para correção das respostas está tam 

bém indicado. 

Nesta escala cada sujeito obtinha um escore em ca-

da uma das três teorias através da aplicação do gabarito e 

quanto maior o escore obtido maior a tendência do sujeito em 

valer-se daquela teoria para explicar a causalidade do evento 

ocorrido. 

A escala de locus de controle foi obtida a partir 

de um conjunto de 28 itens retirados da escala de locus de 

controle interno-externo de Rotter (1966), já adaptada ao meio 

brasileiro por Dela Coleta (1979), que foram submetidos. em um 

teste inicial, a 79 sujeitos do mesmo curso profissionalizan-

te. Nesta variante da escala de Rotter (1966) os itens devem 

receber somente a resposta concordo ou discordo, 
. ~ 

ao lnves de 

serem pareados dois a dois com uma opção interna e outra exter 

na, e às quais os sujeitos devem optar por uma só delas, em 

virtude da maior complexidade desta última alternativa. 

Os resultados deste teste inicial a respeito dos 

itens (rpb) estão expressos no Anexo V~ juntamente com os 

28 itens inicialmente submetidos à amostra e demonstram clara-

mente que, de modo semelhante aos dados encontrados por Dela 

Coleta (1979), a grande maioria deles mostra-se com muito boa 
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qualidade. 

Deste total de 28 itens foram escolhidos 15 deles 

que apresentavam os maiores indices de relação com a nota to-

tal obtida em todos os itens (rpb), e um conteúdo mais adapt~ 

do a este estudo, vindo a compor a escala de locus de controle 

empregada neste trabalho, juntamente com o gabarito de corre 

ção reproduzida no Anexo V. 

Os escores nesta escala eram obtidos a partir da 

aplicação do gabarito, correspondendo aos maiores escores um 

locus de controle mais externo. 

A escala de crença no mundo justo foi derivada da , 

quela de 20 itens desenvolvida por Rubin e Peplau (1975) (Ane 

xo VI), que ap6s traduzida e adaptada foi aplicada a 99 adul 

tos, alunos dos mesmos cursos profissionalizantes a título ex 

perimental. 

Os resultados expressos no Anexo VI demonstram que 

exceto três casos, os demais itens apresentam correlação item-

nota total na escala (rpb) com valores significativos, indican 

do a boa qualidade dos itens, e da escala como um todo para a 

mensuração deste constructo. 

Destes 20 itens da escala de Rubin e Peplau (1975) 

foram escolhidos os 15 que apresentaram os melhores índices de 

correlação, e um conteúdo compatível com a população alvo e 

com os prop6sitos deste estudo) vindo a compor a escala de 

crença no mundo justo utilizada neste trabalho e reproduzida 

juntamente com o gabarito para correção no Anexo VI. 
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Os escores são obtidos a partir da aplicação do ga-

barito discriminado e os mais altos escores significam 

crença no mundo justo. 

maior 

A escala para medida do sentimento de auto-estima 

deriva-se de um conjunto de itens retirados de várias escalas 

tradicionalmente utilizadas para medida desta característica, 

mas que na sua totalidade não se adaptavam ao nosso caso. 

Assim, tornou-se necessária a construção de 36 itens 

iniciais retirados de Janis-Field (Eagly,1967), Coopersmith 

(1967), Rosemberg (1965), Costa (1978) que foram submetidos a 

89 adultos alunos de cursos profissionalizantes, respondendo 

concordo ou discordo a cada item (Anexo VII). 

o estudo da qualidade (Anexo VII) dos itens mos-

trou que a grande maioria deles apresentavam altos coeficien 

tes de correlação (rpb) com os escores obtidos na escala como 

um todo, e destes foram retirados os 15 que apresentavam os 

maiores coeficientes de correlação e cujo conteúdo maJ_S se 

adaptava ao nosso caso, e que são reproduzidos no Anexo VII 

juntamente com o gabarito para correção das respostas. 

Aqui os escores são obtidos pela aplicação do gab~ 

rito descrito na escala, e quanto maior o escore obtido malor 

o sentimento de auto-estima. 

A mesma sistemática foi adotada na construção da 

escala para medida do sentimento de religiosidade cujos 29 

itens (Anexo VIII) inicialmen~e construídos deriv~ram-se dos 

trabalhos desenvolvidos por Poppleton e Pilkington (963) ,Bra,1J1 e 
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Lowe (1951) e Broen (1956). Esta escala-piloto foi aplicada a 

84 adultos alunos de cursos profissionalizante J e os resulta

dos (Anexo VIII) indicam a boa qualidade da maior parte des

tes itens. 

Foram também escolhidos aqueles 15 itens que apre

sentavam melhores coeficientes de correlação com o escore to

tal, e cujo conteúdo mais se adaptava a es~e estudo. A escala 

final utilizada no estudo acha-se reproduzida no Anexo VIII 

juntamente com o gabarito de correção de respostas. 

Os escores sao obtidos também pela aplicação do ga

barito descrito e quanto mais alto o resultado maior o senti

mento de religiosidade. 

Com os três grupos de sujeitos que sofreram as per-

das, (presos, amputados e cegos) os precedimentos foram bas-

tante semelhantes. Em todos os casos consultava-se na institui 

ção (penitenciária, centro de reabilitação, escola ou albergue 

para cegos) um arquivo com as fichas dos internos, selecionan

do-se aleatoriamente entre aqueles que satisfaziam aos crité

rios de definição das amostras (preso por assalto ou preso por 

assassinato; cego total bilateral - congênito ou adquirido; a~ 

putado de meniliro inferior ou superior, com pelo menos a perda 

de uma mão ou de um pé). 

Mais tarde, com o auxílio do pessoal da 

ção, marcava-se uma entrevista individual com cada 

institui

sujeito, 

onde era~ aplicados nesta ordem os instr\lmentos: dados biogri 

ficos, atribuição (quest6es abertas),escala de atribuiç~o de 
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causalidade com base nas três teorias, e em ordem aleatória as 

escalas de crença no mundo justo, sentimento de auto-estima,l~ 

cus de controle e sentimento de rel,igiosidade. 

A cada um dos sujeitos era explicado que o experi

mentador não fazia parte da instituição,que se tratava de estu 

do individual, sem nenhuma relação com a entidade, que a sua 

participação era voluntária, e que todos os dados teriam unicct 

mente o destino do estudo, sendo mantida sem identificação a 

sua pessoa. 

As entrevistas realizavam-se em salas razoavelmente 

confortáveis, com a privacidade e tranquilidade garantidas. 

Cumpre ressaltar que quase todos os sujeitos parti

Clparam com a maior boa vontade, e alguns até pediam para fa

zer parte da amostra, lamentando não terem sido "escolhidos", 

sendo observadas somente duas recusas de participação entre os 

presos, uma entre os amputados e uma entre os cegos. 

Os problemas malores residiam em se conseguir maior 

número de sujeitos, ou melhor distribuição entre os sub-grupos. 

Este fato era particularmenté importante nos grupos,de cegos, 

em virtude do pequeno número deles nas instituições contata~ 

das, e nos grupos de amputados, uma vez que os sujeitos só vi

nham ao centro de reabilitação para receber os tratamentos, re 

tornando logo após ~s suas residências, com pequeno tempo de 

permanência no local, ao mesmo tempo em que se observavam mUl

tas faltas aos dias e horários marcados, o que comprometia o 

bom andamento dos trabalhos. 



214 

Uma vez realizadas todas as entrevistas com os su-

jeitos que sofreram determinado tipo de perda (preso ,amputado , 

cego) o experimentador, de posse da relação completa dos nomes 

dos sujeitos, conduziu entrevistas com profissionais das insti 

tuições às quais se vinculavam os sujeitos a fim de se obtere.'1\ 

dados a respeito da aceitação e luta do sujeito contra seu in-· 

fortúnio - resposta de combate. 

No caso dos presos, foram realizadas entrevistas 

isoladas com o chefe da disciplina e da segurança da peniteu 

ciária, ambos conhecedores profundos do comportamento, do dia 

a dia de cada um dos sujeitos, com os quais se obtiveram as 

informações desejadas de cada caso. Foi solicitado pelo experl 

mentador que além das informações dadas, emitissem uma nota 

a cada sujeito, de zero a dez, que pudesse retratar o quanto 

aquele indivíduo lutava para se recuperar da situação onde se 

encontrava, para ter uma vida normal o mais breve possível. A 

nota zero corresponderia à total aceitação da sua situação atu 

al, e a nota dez ao máximo de busca de uma situação normal de 

vida. 

Após esta etapa, os dois profissionais reunlram-se 

com o experimentador que lhes apresentou os resultados de suas 

avaliações para que julgassem a sua correção, e mesmo a con-

cordância de um com a avaliação de outro. Curiosamente suas 

avaliações eram id~nticas em todos os - -casos, a exceçao de 

... 
dois deles onde as notas diferiam somente por um ponto, e apos 

trocdrem algumas impressões logo chegaram a um acordo sobre a 

nota final única. 
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A obtenção de dados de respostas de combate refere~ 

tes aos sujeitos amputados foi mais difícil, pois o contato de 

t~cnicos do processo de reabilitaç~o profissional com eles era 

bem menor, com reflexos na prontidão para dar uma informação a 

respeito. Assim, procurou-se utilizar quase sempre o elemento 

da equipe de atendimento que tivesse maior contato com os su-

jeitos, e que pOssulsse as melhores informações a respeito da 

aceitação e luta do sujeito contra sua limitação. 

Neste caso, entretanto, nao foi possível estabele-

cer um grau para as respostas de combate a cada sujeito, sendo 

apenas indicado se ele era bom ou mau nestas respostas, isto~, 

se ele apresentava tendências que poderiam sugerir maior ou me 

nor aceitação e luta contra sua situação. 

Outro problema enfrentado dizia respeito ao 
• 

número de pessoas que se precisou contatar para obter os da-

dos, o que se constitui em mais uma fonte de erro aos dados 

(assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais em geral só tinhamcondições de opinar sobre o má

ximo de três amputados). 

Situação intermediária foi enfrentada quando da ob-

tenção de dados a respeito das respostas de combate nos sUJel-

tos cegos. Aqui tamb~m só foi possível indicar se o sujeito 

era bom ou mau nesta característica, mas os dados foram obti-

dos com um grupo menor de pessoas: um diretor de cada uma das 

quatro instituições ~s quais pert~nciam os sujeitos cegos. Em 

nenhum caso, entretanto,estes diretores vacilaram ao apontar 

se aquele sujeito era bom ou mau nas respostas de combate, e 
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sempre ofereciam indícadores que justificavam plenamente sua 

Tendo-se obtido os dados com os sujeitos que sofre

ram as perdas, passou-se à fase de coleta de dados junto aos 

observadores, constituindo-se estas amostras de adultos, mascu 

linos, alunos de cursos profissionalizantes em escola do Rio 

de Janeiro, e apresentando idade e nível sócio-econômico-cultu 

ral semelhante aos dos sujeitos atores. 

Um funcionário da escola indicava uma sala da qual 

poderíamos tomar os sujeitos que eram entrevistados individua! 

mente, e uma vez terminada a entrevistaI cada um deles chamava 

o seguinte. As mesmas precauções tomadas com os sujeitos ato-

res eram observadas quanto à não identificação dos sujeitos ob 

servadones e não uso das informações senão no estudo, que . a 

eles era dito tratar-se da verificação de como algumas pessoas 

percebem a ocorrência de certas coisas com outras pessoas. Era 
-

solicitado também aos sujeitos que não comentassem a entrevis-

ta com os outros, pois cada uma era diferente da outra. 

Após tomar ciência da idade e nível de escolaridade 

do sujeito, era escolhido, entre os conjuntos de escalas e 

questionários já respondidos pelos atores, um caso que apresp~ 

tasse características semelhantes às desse sujeito. Relatava-

se o ocorrido com o ator e após assegurar-se do total entendi-

mento do relato, iniciavam-se as questões dos questionários e 

escalas. 

Uma vez concluída a aplicação destes 236 conjuntos 
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de escalas, a atores e observadores, e corrigidas as respostas 

atribuindo-se o grau correspondente a cada instrumento, foram 

os dados codificados e tratados eletronicamente no que tange 

às medidas descritivas da distribuição, de tendência central) 

de variabilidade e de correlação entre as variáveis. Os outros 

tratamentos secundários, e que se referiam a testes das hipó

teses, foram realizadas manualmente aproveitando-se dos resul

tados dos primeiros tratamentos no computador. 
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5 - RESULTADOS 

'5.1 - Descrição da Amostra 

Antes de se passar à análise dos resultados proprlame~ 

te dita, seria conveniente verificar como se comportam os dife-

rentes grupos de sujeitos a respeito de algumas variáveis bio-

gráficas que servirão como parâmetros para melhor entendimento 

e controle dos resultados obtidos, bem como de futuras compara-

çoes com outros estudos. Lembre-se que a preocupaçao básica a 

-respeito dos sujeitos deste estudo e a de se procurar compatibi-

lizar as principais variáveis dos atores- com aquela dos sujei-

tos observadores, bem como de restringir a presença a sujeitos 

com nível sócio econômico baixo, e nível cultural até o segundo 

grau completo. 

A respeito da idade dos sujeitos, pode ser verificado 

na tabela 13 que os grupos apresentam distribuição de frequência 

e médias de idade bastante similares, com diferenças insignifi-

cantes entre os grupos com as diversas perdas, e principalmente 

entre os sub-grupos de atores e observadores, o que garante a 

homogeneização dos grupos nesta variável. 

'-. 
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Tabela 13 - Porcentagem de sujeitos em cada classe, amplitude total e média de idade, 

entre presos, amputados e cegos, atores e observadores. 

P r e s o s Amputados C e g o s 

Homicidas Assaltantes Membro Membro Congênitos Adquiridos Inferior Superior 

Ator Obs Ator Obs Ator Obs Ator Obs Ator Obs Ator Obs 

- - - 5 8 - 6,6 13 ,3 30,8 15,4 23,2 18,2 

8,7 13 35 30 28 28 26,7 20 23 38,4 27,5 18,2 

, 
39,1 30,4 45 25 16 20 33,3 40 30,8 15,4 31,8 31,8 

·35 34,7 20 35 20 24 13,3 6,7 - 15,4 4,3 13,6 

17,4 17,4 - 5 16 20 20 6,7 7,7 15 ,t~ 13 9,1 

- 4,3 - - 12 8 - 13,3 7,7 - - 9,1 

22-40 23-42 21-32 20-36 18-43 22-41 19-39 20-42 18-41 18-40 18-40 18-45 

30,96 31,47 26,85 27,9 30,16 31 28,2 29,3 25,85 

I 
27,08 26,23 28,36 

--- ---- - -

i 

I'V 
~ 
<.D 
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Considerando-se o nível cultural-escolar ( Tabela 

14 ) verifica-se que a maioria dos sujeitos frequentou 

cola até o antigo curso primário, ou nem mesmo chegou a 

a es

com-

pletá-lo. Boa parte do grupo conseguiu ingressar no antigo 

curso ginasial, frequentou algumas séries ou mesmo o conclu-

lU, e pequena parcela chega 

curso colegial. 

a cursar ou concluir o antigo 

Uma pequena distinção deve ser efetuada aqul no que 

tange ao grupo de sujeitos cegos onde a malorla ostenta o 

título de antigo curso ginasial, ou mesmo colegial. Esta su

premacia na frequência a cursos escolares, em geral e compe~ 

sada pelo menor acesso às informações, a que estão subme~i

das estes sujeitos cegos. Este fato termina por colocá-los mui 

tas vezes ·em posições semelhantes aos sujeitos dos outros 

grupos com menor escolaridade. 
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Tabela 14 - Distri.lJuição dos sujeitos atores e observadores (percentagem) 

nos diferentes níveis de escolaridade. 

P r e s o s A m p u t a dos 
Escola-

C e g o s 

ridade Homicidas Assaltantes Membro Membro Congênitos Adquiridos Inferior Superior 

Ator Obs Ator Obs Ator Obs Ator Obs Ator Obs Ator Obs 

Primário 69,6 65,2 45 35 64 56 46,7 46,7 38,5 38,5 18,2 36,4 ou Menos 

Ginasial 
Completo 13 17,4 20 45 32 28 46,7 40 38,5 53,8 45,4 27,2 

ou 
Incompl~ 
to 

Colegial 
Completo 

ou 17,4 17,4 35 20 4 16 6,7 13,3 23,0 7,7 36, L~ 36,4 
Incompl~ 

I to 
I 

-- L-- ____ ~ 

I 

"" "" I-' 
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A respeito do estado civil dos sujeitos, a inspeção 
.. 

tabela indica a predominância solteiros (46%), fato a 15 de ex-

plicado pela própria idade até certo ponto reduzida dos su-

jeitos. ~ expressivo entretanto - de (29%) o numero pessoas que 

se encontram em situação de anormalidade conjugal, seja viven-

do com uma mulher com a qual não é casado, seja vivendo sepa-

radamente de sua esposa legal. Acrescente-se a estas infor-

mações que a quase totalidade destes casos se refere a sujei-

-tos presos, restando saber agora se esta situação é consequen-

cia de seu crime e de sua prisão, ou um dos elementos que pos-

sam ter contribuído para esta ocorrência. 

Tabela 15 - Distribuição dos sujeitos atores (percentagem) segundo 

o estado civil. 

Estado Presos A"1lDutaàos Cegos 

Civil Homicidas As sal- Membro Me':1bro Congêni-- Adquiri-
tantes Inferior Superior tos dos 

Solteiro 13 40 44 53 69,2 68.2 

Amigado 74 20 12 - 7,7 -

C.asado 8,7 15 36 47 15,4 27,3 

Casado 
vivendo 25 8 7,7 4,5 - -separa-
damente 

i 

Viuvo 4,3 - - - - -
I 

Total 

45,8 

21,2 

24,6 

7,6 

0,8 

--
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Os dados :indicadores da posição em relação aos seus 

irmãos (Tabela 16 ), não demonstram nenhuma associação signi-

ficativa que pudess0 oferecer subsídios à análise mais profunda 

da distribuição, fi0ando a citação dos resultados como 

registro e controle. 

Tabela 16 - Distribuil,<io dos Sujeitos Atores (percentagem) em 

relação .0\1 ':::; seus irmãos. 

Posição Presos Amputados Cegos 
Em Rela - Homicidas Ass.lltan Congêni- Adquix'i ... çao aos Membro Membro 
Irmãos tes - Inferior Superior tos dos 

Gnico 8,7 r v 4 - 7,7 9,1 

19 30,4 2f, 12 33,2 30,8 22,7 

29 26,1 21é d 36 6,7 23 ,1 22,7 

39 21,7 lh 8 6,7 7,7 9,1 

Outro 
nterme- 4,3 2n 32 26,7 15,4 13,6 
~iário 

01timo 8,7 10 8 26::7 15,4 22,7 

---

mero 

Total 

5,9 

24,6 

24,6 

11,9 

18,6 

14,4 

As respoDI~s à questão referente ao local onde o su

jeito foi criado att~ os 15 anos aproximadamente (Tabela 17) for 

necem resultados b,\:; tante interessantes e que merecem ser ana 

lisados com pouco med~) de detalhe. 

A grande l\ld ioria dos suj ei tos (48 %) morou desde o nas 
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cimento, ou dos primeiros anos, na grande Rio de Janeiro, mas 

assim mesmo distingue-se maior concentração de sujeitos presos 

nesta categoria (65% dos presos),enquanto os outros grupos de 

sujeitos subdividem-se ent~e as outras três categorias. 

Por outro lado, dado muito interessante mostra que a 

maioria dos sujeitos compondo o grupo que foi criado na "roça" 

é composto por sujeitos amputados (69% de sujeitos da categoria 

-sao amputados e 50% dos amputados colocam-se nesta catego-

ria). Este dado vem finalmente verificar hipóteses levantadas 

por Dela Coleta (1977) de que as pessoas criadas no melO rural 

tenderiam a apresentar maior possibilidade de se envolver em 

acidentes de trabalho. Em reforço ainda a esta afirmação cons-

tata-se a predominância nesta categoria de sujeitos amputados 

de braço, que sofreram a lesão mais frequentemente no trabalho, 

do que sujeitos amputados de perna, que em muitos casos sofre

ram a lesão em acidente de automóvel ou de trem. 

Tabela 17 - Distribuição de sujeitos atores (pércentagem) 

segundo o Local de Criação. 

Local Pre s o s Amputados C e r; o s 

de Homicidas Assaltan Me.'11.bro Membro Congêni- Adqui-
Criação - Inferior Superior tos ridos tes 

Grande 
Rio 56,5 75 48 - 46,2 50 

Outra 
Cidade 13 10 8 26,7 15,4 18,2 
Grande 

Outra 
Cidade 13 15 8 - 23,1 18,2 
Peque.1'1a 

Roça 17 ,4 - 36 73 ,3 15,4 13,6 
,--- -

Total 

48,3 

14,4 

12,7 

24,6 



225 

Os resultados relativos à questão: "Por quem foi crla 

do?" (Tabela 18) não apresentam diferenças marcantes entre os 

grupos de sujeitos e por isso merecerao apenas ci~ação de re-

gistro. 

Tabela 18 - Distribuição dos sujeitos a~ores segundo o responsável 

por sua criação (percentagem). 

Presos Amputados Cegos 

Respons~ Homici- i\ssaltan Membro Membro Congê- Adqui-vel das tes - Inferior Superior nitos ridos 

Pais _ 69,6 70 84 73,3 69,2 77 ,3 

Some11te 
um dos 8,7 15 8 26,7 23,1 9,1 
Pais 

Membro 
da 17,4 10 8 - 7,7 9,1 
família . 

-

Outras 
Pessoas - 5 - - - -

-
Entida-
de - - - - - 4,5 

Ninguém 4,3 - - - - -

Total 

74,6 

13,6 

9,3 

0,8 

0,8 

0,8 

As respostas à questão relativa à religião seguida 

pelo sujeito (Tabela 19) indicam predominância da religião 

católica. Entretanto, percentagem bastante significativa de 

sujeitos cegos (40%) declara possuir outra, ou mesmo ne-

nhuma religião, sendo seguidos pelos presos (26%) e por Glti 

. 
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mo os amputados (20%). 

Estas diferenças marcantes podem ser ou ter reflexo 

da ou sobre a situação do sujeito, e influenciar o processo àe 

atribuição de causalidade e os resultados gerais deste estudo. 

Tabela 19 - Distribuição dos sujeitos atores segundo 

sua religião (percentagem). 

Presos Amputados Cegos 

Religião Homici Assal- Hembro Membro Congê- Adqui-das - tantes Inferi Superi - -- nitos ridos or or 

Católi -ca 78,3 70 88 66,7 61,5 59,1 

Espí-
rita - 5 - 6,7 15,4 22,7 

Batis-
ta 13 10 12 20 15,4 4,5 

Nenhu-
ma 8,7 15 - 6,7 7 t 7 13,6 

Total 

72 

7,6 

11,9 

8,5 

Quando indagados sobre a prática ou nao da religião 

seguida a maioria dos sujeitos (46%) declara -nao o fazer, 

enquanto somente 34% indicam a frequência normal ~s atividades 

de sua religião. Entretanto as diferenças nos grupos nao -sao 

marcantes e a Tabela 20 tem o objetivo apenas de registro. 



Tabela 2 O - Distribuição dos sujeitos atores segtmdo a 

prática da religião (percentagem). 

Prática Presos Amputados Cegos 
da 

Reli- Homi- AssaI 11errbro l1embro Congê-.- cidas tante-s Inferior Superior nit:os glao 

Sim 47,8 15 32 33,3 30,8 

+ 8,7 30 36 13,3 23,1 -

Não 43,5 55 32 53,3 46,2 
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.~qui-
Total 

ridos 

40,1 33,9 

9,1 20,3 

50 45,6 
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5.2 - RESPOSTAS A QUESTION~RIOS E ESCALAS 

Os resultados das entrevistas conduzidas com sujeitos 

dos diferentes grupos serão agora apresentados, obedecendo -a se 

guinte sistemática: os três grandes grupos de sujeitos (presos, 

amputados e cegos) serão analisados inicialmente em separado,de~ 

crevendo-se os dados em cada variável para todo o grupo e para 

cada um dos dois sub-grupos, bem como as comparaçoes entre eles. 

Como um dos objetivos deste trabalho é o de testar os 

postulados gerais a respeito da distinção no processo atribucio 

nal entre atores e observadores, muito bem formulados por Jones 

e Nisbett (1972), serão apresentadas para todas as variáveis con 

sideradas, as informações obtidas junto aos sujeitos observado

res daqueles casos específicos, logo após os resultados dos ato 

res no grupo total e em cada sub-grupo. 

Uma vez descritos os resultados de cada um dos grupos 

e sub-grupos, bem como aqueles fornecidos pelos observadores, s~ 

rão apresentadas as comparações entre os três grandes grupos,ta~ 

to ao nível dos atores como dos observadores. 

-Lembra-se o fato de que nesta seçao somente serao des 

critos os resultados, ficando as discussões e análises mais SlS 

temáticas para o capítulo seguinte. 

5.2.1 - SUJEITOS PRESOS 

Tal como mencionado anteriormente, as entrevistas ini' 

clavam-se com a obtenção de informações biorráficas, passavam ao 
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relato da situação que redundou naquela limitação aos sujeitos, 

e a partir daf se iniciava a aplicação dos question~rios e esca-

las cujos resultados passamos a apresentar. 

Quando questionados a respeito do que ou quem os SU]el 

tos achavam que teria sido o responsável pelo que lhes aconteceu, 

nenhum deles deixou de indicar algo ou alguém respons~vel, na 

maioria das vezes apontando a causa com muita segurança. Todas es 

tas respostas foram reunidas em sete grandes categprias que se-

-rao aplicadas a todos os grupos deste estudo. 

Os resultados dos sujeitos atores,tanto do grupo de ho 

micidas,como do de assaltantes, e de ambos em conjunto são indi 

cados na tabela 21,juntamente com a descrição das sete categori-

as. 

T ab. 21 - Frequência de atribuição causal a cada categoria - Suj ei tos .Atores 

Categorias Homicidas I Total Assaltantes I 
I -

F % F % F % 

L Pais,famflia, here 
ditariedade, tipo 
de criação 2 8,7 - 2 4,6 

2. Outras pessoa~ . (in 
cluindo . -

a proprla 
vftima) ~.: 13 56,5 - 13 30,2 

3. Sociedade,governo, 
entidades,empresas - 1 5 1 2,3 

4. Falta de recursos 
da famflia ou do 
lugar,situação eco 
nômica,tipo de trã 
balho, máquinas - 6 30 6 14 -

5. Destino,acaso,Deus, I 
fatalidade, azar 1 4 ,3 - 1 2,3 

6. Comport arr.eI1 t o ou 
caracterfstica do - 7 30 l.t 13 65 20 46,5 proprlo ator , 

7. C~stigo,outPa ger~ 
çao - - -

-
* - casos de presos 
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P0r estes dados se verifica que os presos homicidas i~ 

dicam em 56,5% dos casos as outras pessoas corno culpadas pela 

ocorrência do evento que motivou a sua ida para a prisão, sendo 

que 54% dos sujeitos que escolheram esta exPlicação apontam a 

própria vítima corno culpada e causadora do que ocorreu, e 46% ln 

dicam urna terceira pessoa corno origem do fato. Em 30,4% das ve

zesos homicidas preferem apontar a sua própria pessoa corno cau-

sadora de tudo que ocorreu, restando dois casos indicando os 

pals e o tipo de criação que tiveram, e apenas um apontando o 

destino como causador de sua perda. 

Entre os assaltantes a situação é bastante diversa 

p01S nenhum deles aponta a causalidade do evento nas outras pes

soas, e 65% dos sujeitos indicam a sua própria pessoa, sua falta 

de controle, sua imaturidade, como origem dos fatos. Os outros 

35% explicam a sua situação corno decorrente das falhas da SOCle

dade ou da falta de recursos, e da situação econômica geral, pe~ 

soal ou da família. 

Pode-se dizer que para o grupo como um todo o índice 

das causas externas (composto pelas categorias 1,2,3,4,5) compre 

ende aproximadamente 54% das citações por parte dos sujeitos, e 

as causas internas 46%, mas essa situação é muito diferente en 

tre homicidas e assaltantes para permitir que esses dados seJam 

reunidos sem maiores cuidados. Tanto isto é verdadeiro que entre 

os homicidas as causas externas apresentam 70% de citações, e as 

causas internas pessoais apenas 30%, e no caso dos assaltantes 

as causas externas mereceram 35% de indicações e as causas inter 

nas 65%. 

Para os sujeitos observadores, que efetuaram atribui-
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-çoes de causalidade aos eventos ocorridos com os atores, as res 

postas alocadas nas sete categorias formuladas apresentam a se-

guinte a~ribuição: 

Tab.22 - Frequência de atribuição causal a cada categoria - Sujeitos observa 

dores. 

Categorias Homicidas AssaltaT'.tes Total 

F % F % F % 

1. Pais, família, here -
ditariedade,tipo de 

criação - - -

2.0utras pessoae ( iE! 

cluindo -a propria 

ví tima) ~.: 7 30,4 - 7 16,3 

3.Sociedade, governo, 

entidades, empresas - - -

4.Falta de recursos 

da família ou do lu -
gar,situação -econo-

mica, tipo de traba -
lho, máquinas - - -

5.Destino,acaso,Deus, 

fatalidade, azar - - -

6. Comportamento ou ca -
racterística do -pr~ 

prlo autor 16 69,6 20 100 36 83,7 

7.Castigo, outra ger~ 
-çao - - -

,,: - casos de presos 

Os observadores dos casos de homicídio indicaram em 

69,6% das vezes a própria pessoa do ator como responsável e em 

30,4% apontaram os outros como causa do ocorrido, sendo que des 
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tes somente 29% mencionam a própria v.ítima e 71% indicam uma ter 

ceira pessoa como culpada pelo evento. 

Dentre os observadores de casos com assaltantes, a to

talidade aponta o próprio sujeito como a origem e causa do que 

lhes ocorreu, discriminando a falta de caráter, a ausência de 

controle, o fato de possuir "idéias fracas" e se deixar levar 

por soluções fáceis a seus problemas financeiros. 

Considerando o grupo total verifica-se que. os observa-

dores preferem indicar as causas internas dos atores em 83,7% 

das vezes como responsáveis pelos eventos,e em somente 16,3% dos 

casos apontam outras causas externas para explicar o ocorrido. 

Comparando-se os resultados recolhidos com atores e 

observadores verifica-se a comprovação da hipótese de diferenças 

no processo de atribuição utilizados p~r atores e observadores 

2 (X =11,52 P <.01), como descrito na tabela 23: 

T ab. 23 - Frequência de atribuição a fatores internos ou externos ,por atores 

e observadores 

Causas Internas Causas Externas Total ao Ator ao Ator 

Sujeitos Atores 20 23 43 

Sujeitos Observa 36 07 43 
dores -

Total 56 30 86 

Ao lado da maior diversidade de indicações causalS 

por parte de atores que observadores, comprova-se a predomin~n-

cla de atribuições a causas externas pelos presos atores e a 
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flagrante maioria de indicações de causas internas pelos observ~ 

dores como explicação dos eventos ocorridos, tal como previsto 

por Jones e Nisbett (1972) e detalhadamente descrito no capítulo 

2.5 deste trabalho. 

As respostas ã questão "quanto o ator foi culpado pelo 

que aconteceu?", variando entre o ponto mais baixo, representado 

por nada que corresDondia cO valor 1, até o nível mais alto, ~e------ ~ 

presentado por totalmente e o valor 5, indicam que o grupo de a-

tores presos assaltantes se julga mais culpado pelo que ocorreu 

(X=3,50) do que os atores presos homicidas (X=2,74), ainda que 

esta diferença não atinja os níveis convencionais de significa -

ção estatística (t=1,65; p=n.s.). 

o mesmo fenômeno, mas em intensidade superior, e atin-

gindo níveis de significação estatística (t=3,03; p<Pl), ocorre 

entre os sujeitos observadores, com os referentes aos homicidas 

culpando menos o ator (X=3,87) do que aqueles relativos aos su-

jeitos assaltantes (X=4,90). 

Estes dados vem confirmar os resultados obtidos na va-

riável anterior e mostram que, tanto entre atores como observado 

res, os sujeitos assaltantes são julgados mais culpados pelo e-

vento do que os sujeitos homicidas, que em boa parte dividiram 

sua culpa com causas externas. 

Ao se compararem os resultados de sujeitos atores e ob 

servadores verifica-se que os observadores do grupo de homicidas 
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culpam mais (t=2.52; p<.05) os atores (X=3,87) do que eles 

prios o fazem (X=2,74), o mesmo ocorrendo e em maior intensida-

de, com os observadores do grupo de assaltantes que culpam quase 

totalmente (X=4,90) os atores e estes indicam níveis intermediá-

rios de culpa a si ·mesmos. (X=3,50) (t=4,17;p<.01). 

Considerando-se os grupos totais constata-se que os su 

jeitos observadores, conforme a hipótese de Jones e Nisbett 

(1972), e já verificada anteriormente neste trabalho, tendem a 

culpar mais (X=4,35) os atores do que o fazem os próprios atores 

(X=3,09), sendo esta diferença estatisticamente significante 

(t=4,2l; p<.Ol). 

Os coeficientes de correlação entre os resultados dos 

grupos de atores e de observadores, indicam relações positivas, 

com os índices variando entre 0,31 para o grupo total, 0,26 para 

os homicidas e 0,35 para os assaltantes. De qualquer modo esses 

valores demonstram certa independência nos julgamentos de um e 

de outro grupo, ficando os resultados mais ligados a cada caso 

particular do que ao fato do sujeito ser ator ou observador. 

A atribuição de responsabilidade pelo evento a. cada um 

dos quatro fatores propostos aos sujeitos - eu/ele, outros, Sl-

tuação, acaso - apresentou resultados bastante interessantes e 

que fornecem ricas informações. Aos sujeitos competia atribuir 

um valor classificatório de 1 a 4 a cada um dos fatores indica -

dos, sabendo-se que quanto menor o valor indicado, maior a impoE 

t~ncia daquele dado fator ~ ocorrência do fen5meno (lembre-se que 

não era possível atribuir-se o mesmo valor a fatores diferentes, 

isto ~, um dos fatores deveria receber valor 1, o outro 2, e as 
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sim sucessivamente ... ) 

o grupo de sujeitos atores homicidas, em média, forne

ceu as seguintes indicações a cada um dos fatores, assim ordena

dos: 

Tab.24 - Média de valores classificatórios atribuídos a cada fator - Sujei -

tos Atores Homicidas 

Fatores Médias 

l.outro.s 1,65 

2.acaso 2,48 

3.eu 2,83 

4. situação 3,04 

Já os sujeitos atores assaltantes, em média, indicaram 

os seguintes valores a cada um dos 4 fatores: 

Tab.25 -Média de valores classificatórios atribuídos a cada fator - Sujei

tos Atores Assaltantes 

Fatores 1'1édias 

1. situação 2,05 

2.eu 2,25 

3.acaso 2,85 

4.outros 2,85 

Por estes dados pode-se notar claramente algumas dife~ 

renças entre os dois subgrupos, onde os homicidas apontam os ou

tros (em geral, a vítima) e o acaso (ocorr~ncia moment~nea) como 

os responsEveis pelo ocorrido, enquanto os assaltantes tendem a 
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indicar a situação econômica que enfrentavam no momento e a sua 

própria pessoa como os causadores do evento que conduziu ã situa 

çao em que se encontram no momento. 

Os sujeitos observadores, tanto dos ~casos ocorridos 

com os homicidas, corno com assaltantes, fornecem as seguintes 

indicações de importância de cada um dos quatro fatores propos -

tos: 

Tab.26 - Média de valores classificatórios atribuídos a cada fator - Sujei -

tos Observadores 

Fatores Homicidas Assaltantes 

l.ele mesmo 1,83 1,15 

2.os outros 2,39 2,40 

3. situação 2,69 3,05 

4.acaso 3,09 3,40 

Pode-se notar claramente a maior diferenciação dos re 

sultados entre os observadores dos assaltantes em relação a aqu~ 

les dos homicidas, e a indicação maior entre os primeiros do fa 

tor ele mesmo como explicador do evento. Os outros aparecem em 

segundo lugar de importância, tendo a situação e o acaso um p~ 

pel muito menor na explicação do ocorrido,ã ,luz das opiniões dos 

observadores. 

Quando se consideram os grupos totais de atores e ob -

servadores, os resultados médios indicadores de contribuição de 

cada um dos quatro fatores ~ explicação dos eventos, apresentam

se do seguinte modo: 
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Tab.27 -Média de valores classificatórios atribuídos a cada fator -Todos os 

Sujeitos Atores e Observadores 

Fatores Média dos Média dos 
Atores Observadores 

eu/ele 2,56 1,51 

outros 2,21 2,40 

situação 2,58 2,86 

acaso 2,65 3,23 

Os tratamentos indicam diferenças significativas entre 

os dois grupos de sujeitos com os observadores apontando como 

mais importante o fator eu/ele do que os sujeitos atores<t=5,07; 

p <.01) e atribuindo menor importância ao fator acaso <t=2,58; 

p <.05). Nos outros dois fatores- outras pessoas e situação - as 

diferenças entre os dois grupos n~o atingem níveis significati -

vos para merecerem malores apreciações. 

Novamente aqui se constatam os resultados anteriores de 

predominância de atribuições causais à pessoa do a~or como expli 

cação por parte de observadores, e a indicação de fatores exter

nos por parte dos sujeitos atores, lembrando-se também como lm

portante resultado a relevância intermedi~ria do fator acaso ofe 

recida pelos sujeitos atores e a total desconsideração deste mes 

mo fator pelos sujeitos observadores. 

Solicitados a responder o quanto poderiam ter evitado 

o que ocorreu, os sujeitos atores homicidas indicaram menor pos-

sibilidade (X=1,74) de conTrolar o evento do que os sujeitos as 

saltantes <X=3,70) (t=3,98; p<.Ol), acrescentando m\litas vezes 

que foram obrigados a matar a outra pessoa para garantir sua hon 
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ra e mesmo sua própria vida. Já os assaltantes acreditam 

que, se tivessem refletido um pouco melhor e mantido a serenida

de, conseguiriam superar a situaç~o difIcil por que passavam e 

evitariam envolver-se no ~ssalto. 

o mesmo ocorre com os observadores dos sujeitos homici 

das que indicam menores possibilidades (X=4,39) de que os atores 

pudessem evitar o que ocorreu do que os observadores dos sujei -

tos assaltantes (X=5,00) (t=2,10; p<.05) que por unanimidade a-

firmaram serem os atores assaltantes capazes de evitar o ocor 

rido. 

-A comparaçao entre as respostas de sujeitos atores e 

observadores mostra diferenças marcantes entre os dois grupos, 

tanto para os casos de homicidios (t=6,24; p<.OI) como para os 

de assalto (t=3,42; p<.OI). Os sujeitos observadores de casos 

de homicidios indicaram maiores (X=4,39) possibilidades de que 

os atores pudessem evitar o ocorrido, do que o fazem os próprios 

atores (X=1,74), o mesmo ocorrendo para os casos de assalto (ob-

servadores X=5,00 e atores X=3,70). 

Ao se conside~ os grupos totais (homicidas mais as-

saltantes) verifica-se que os observadores significativamente 

(t=6,23; p<.OI) indicam maiores possibilidades de se evitar o 

ocorrido (X~4,67) do.1que o fazem os atores (X=2,65) a esse res-

peito. 

Os coeficientes de correlação entre os julgamentos ne~ 

ta variável pelo grupo de atores e observadores assumem valores 

muito baixos (0,24 para o grupo totôl, O,14para os homicidas e 

sem correlação para os assaltantes), que indicam a independência 
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dos julgamentos dos sujeitos, variando os resultados apenas em 

função de cada caso e não do fato d.e.o sujeito pertencer a um ou 

outro grupo. 

Lembra-se aqui a correlação positiva e alta entre os 

escores obtidos na indicação de quanto o sujeito foi culpado pe 

lo ocorrido e o quanto poderia ter evitado o que aconteceu, que 

para os atores apresenta índice igual a 0,41 e para os observado 

res 0,69. 

Devem ser mencionadas ainda correlações significativas 

para os sujeitos observadores, entre o quanto acreditam que o 

ator tenha sido culpado pelo evento e seus escores nas escalas 

de auto-estima (0,31), e entre o quanto acreditam que o sujeito 

pudesse ter evitado o que aconteceu e os escores na escala de 

mundo justo (0,38). Quer dizer, quanto maior a auto-estima do ob 

servador mais ele acredita que o ator foi culpado pelo que acon

teceu, e quanto mais crê no mundo justo mais indica que o sUJe~ 

to poderia ter evitado o que aconteceu. 

Correlações de menor expressão entre os escores dos su

jeitos observadores, merecendo apenas registro, entre o quanto 

o ator foi culpado e os escores de locus de controle (-0,25), o 

quanto o ator poderia ter evitado o que aconteceu e os escores de 

locus de controle (-0,28), llldicaram ligeL.-ra tendência a quanto rrais ln 

terno o locus de controle do observador ma.is ele indicar que o sujeito 

foi culpado e que poderia ter evitado o ocorrido. 

As soluções apresentadas pelos diversos sujeitos vara 

que se pudesse evitar a ocorr~ncia do evento com os sujeitos ato 



240 

res foram reunidas em selS categorias mais abrangentes, com a se 

guinte frequência de menção de cada uma delas pelos grupos de su 

jeitos atores: 

T ab. 28 - Frequência de indicação de soluções p:tra evitar a ocorrência dos 

eventos - Sujeitos Atores 

Soluções Homicidas Assaltantes Total 

F % F % F % 

L Comportamento dife -
rente de entidades 1 4,3 - 1 2,3 

2. Comportamento dife -
rente de outros 9 39,1 2 la 11 25,6 

3. Comportamento dife -
rente da família 2 8,7 1 5 3 7 

4. Situação diferente 

da família, do lugar 

ou dele mesmo 3 13 3 15 6 14 

5. Comportamento dife -
rente do ator 8 34,8 12 60 20 l} 6 ,5 

6. Nada - 2 10 2 4,6 

Os homicidas indicam com maior frequência (65,2%) a 

necessidade de que houvessem diferenças de comportamento por paE 

te de outros elementos (pessoas, entidades) e menor número de ve 

zes (34,8%) mencionam a necessidade de uma modificação em seu mo 

do de agir como forma de controle da situação. 

J~ os sujeitos assaltantes apontam com maior frequ~n-

cla (60%) a emissão de um comportamento diferente de sua parte 

como forma de controlar o aparecimento daquele evento,ficando as 

mudanças externas, ou nenhuma possibilidade de controle com me 
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nor número de citações (40%). 

A reunião dos dois sub-grupos em um só termina por an~ 

lar as diferenças e apresentar uma divisão equitativa de cita-

ções de modificações pessoais ou externas como forma de evitar 

o ocorrido. 

Considerando-se as respostas dos sujeitos observadores 

e as mesmas categorias mencionadas anteriormente, os resultados 

sao bastante distintos, com a indicação, pela quase totalidade 

dos sujeitos observadores, da mudança de comportamento do SUJel

to ator como a únlca forma de se evitar o ocorrido. 

Tab.29 - Frequência de indicação de. soluções para evitar a ocorrência dos 

eventos - Sujeitos Observadores 

1. Comportamento dif~ 

rente de entidades 

2. Comportamento dife 

rente dos outros 

3. Comportamento dife 

rente da famIlia 

4. Situação diferente 

da famIlia, do lu

gar ou dele mesmo 

5. Comportamento dife 

rente do ator 

6. Nada 

Homicidas 

F % 

22 95,7 

1 4,3 

ASSál tantes I Total 

F % \ F % 

20 100 42 97,7 

1 2,3 

Estabelecendo-se um paralelo entre as respostas dos su 
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jeitos atores e observadores verifica-se a existência de clara 

associação (X 2=25,49; p<.Ol) entre as duas categorias de sujei 

.tos e a indicação de modificações no próprio ator ou nas variá 

veis externas em geral (ou mesmo nenhuma modificação possível 

porque seria inevitável a ocorrência do fato),o que mais uma vez 

suporta a hipótese de Jones e Nisbett (1972). 

T ab. 3 O - Frequência de indicação de mudanças internas ou externas, por su

jeitos atores ou observadores,para evitar a ocorrência dos even -

tos. 

Ator Observador Total 

mudança - sujeito no proprio 20 42 62 
ator 

mudança . -em outras varlaveis 23 1 24 
externas ou nada a fazer 

Total 43 43 86 

Uma das medidas que permitiriam aos sujeitos expressar 

de modo mais pessoal as atribuições de éausalidade da ocorrência 

dos eventos era a resposta à questão: Por que isto ocorreu com 

você (ele) e não com outra pessoa? Por que você (ele)? 

As respostas fornecidas tanto por atores como observa

dores incluiam uma gama de menções difícil de ser expressa de m~ 

do compreensível e que por isto mesmo necessitaram ser agrupadas 

em sete grandes categorias explicadoras do porquê aquele sujeito 

sofreu aquela dada perda, e cujas frequências de indicações p~ 

ra os sujeitos atores são expressas a seguir: 
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Tab.31 - Frequência de explicações adotadas p::>r sujeitos atores à questão 

"Por que isto ocorreu can você?" 

Explicações 
Homicidas Assaltantes Total 

F % F % F % 

1. Comportamento ou ca -
racterística inade-

quada do ator 7 30,4 6 30 13 30,2 

2. Pela - negativa açao' 

de outros - 2 10 2 4,6 

3. Falha dos pais,famí 

lia, fator hereditá -
rio - 3 15 3 7 

4. Pela situação,do mo -
do estava 

.. 
como so 

podia ocorrer com 

ele, local perigoso - 4 20 4 9,3 

5. Destino,acaso,azar, I 

predestinação,desí~ 

nio, 'provaçao de 

Deus, probabilidade 16 69,6 5 25 21 48,8 

6. Pagando por erro de 

alguém, castigo de 

Deus - - -

7. Não sabe - - -

Os homicidas oferecem suas explicações para a questão 

valendo-se de apenas duas categorias. O Destino em 69,6% dos ca-

sos e o seu comportamento inadequado ou suas características pe~ 

soais em 30,4% das vezes. Os assaltantes valem-se de 5 categori-

as, sem predominância maciça de uma delas, mas de qualquer modo 

apontando mais frequentemente (70%) razoes fora de sua pessoa, 
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do que seu comportamento ou característica (30%). 

No total do grupo de presos a menção ao destino é res

ponsável por 48,8% das explicações ã escolha do sujeito para so 

frer esta perda, com as características e comportamentos pes -

soais do sujeito respondendo por apenas 30,2% das respostas, fi 

cando os outros 20,9% por conta da situação e dos outros. 

Ao se considerar os sujeitos observadores a configura

ção é totalmente diferente e os resultados de frequência de men 

-çao de cada categoria sao os seguintes: 

T ab . 3 2 - Frequência de explicações adotadas por suj ei tos observadores 

questão "Por que isto ocorreu com ele?" 

I 

Explicações Homicidas Assaltantes I Total 

F % F % F . 
L Comportamento ou carac-

terística inadequada l3 56,5 17 85 30 
do ator 

2. Pela ação negativa de 

outros 2 8,7 1 5 3 

3. Falha dos pais,família, 

fator hereditário - 1 5 1 

4. Pela situação, do modo 

como estava só podia a-

contecer com ele, local 

perigoso 3 13 - 3 

5. Destino,acaso,azar, p~ 
destinação,desígnio,p~ 

vaçao de Deus, probabili 

dade 5 21,7 1 5 6 

6. Pagancb por erro de al-

guém,castigo de Deus - - -

7. Não sabe - - -

-a 

% 

70 

7 

2,3 

7 

14 
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As respostas dos observadores concentr~~-se em 70% 

das vezes na categoria "comportamento ou característica -do pr~ 

prio ator" como explicadora da ocorrência do evento com aquele 

sujeito em particular, sendo o Destino mencionado em apenas 

14% dos casos, e outras variáveis relativas a outras pessoas e 

situação geral sendo apontadas em 16% das vezes. 

Aqui tambÉm as diferenças entre ator'es e observadores 

sao marcantes. Se for observada a reunião dos dois sub-grupos 

de atores e observadores, bem como das categorias que guardam 

semelhança entre si, verifica-se a indicação dos fatores inter 

nos aos atores para explicar a ocorrência dos fatos por parte 

dos observadores, e a menção a variáveis externas (mormente o 

Destino) por parte dos sujeitos atores <X 2=11,91; ~<.Ol). 

T ab . 33 - Frequência de explicações internas ou externas, por sujei ~os a-to

res e observadores à CJuestão: "Por que isto ocorreu com você/ele?' 

CARACTERfsTICAS VARIÁVEIS TOTAL DO ATOR EXTERNAS 

Atores r 13 30 43 

Observadores 30 13 43 

Total 43 43 86 

Como introdução ao ponto central deste trabalho - rr.e 

dida de atribuição de causalidade a eventos acidentais, e teste 

do emprego das três teorias (busca de controle, mundo justo e 

atribuição defensiva)como explicação destes eventos - foi soli-

citado aos sujeitos que classificassem, em ordem decrescente de 

importância, três frases explicadoras do que havia ocorrido con 
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SlgO ou com o ator do evento em pauta, e que representavam cada 

urna das três teorias mencionadas. 

Os resultados médios das respostas fornecidas pelos 

sujeitos atores homicidas delinearam a seguinte opção por expli 

cações calcadas nas três teorias: 

T ab. 34 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada teoria - su 

jeitos atores homicidas 

Teorias 

Busca de Controle(BC)* 

Mundo Justo (M]) 

Atribuição Defensi(AD) 
va 

Médias 

2,04 

2,26 

1,69 

numa primeira indicação de que esses sujeitos preferiam adotar 

prioritariamente, e nesta ordem, as teorias de Atribuição Defen

siva, Busca de Controle e, por últi~o Mundo Justo, para explica 

ção do ocorrido consigo. 

Já os sujeitos atores assaltantes, em termos 
... 

me -

dios, apresentavam a seguinte distribuição classificatória da 

utilidade das três teorias para explicação de seu caso: 

( )':) Al8'-lJ11dS vezes neste trabalho, ao se fazer referência às teorias, serão 

empregadas as sielas conforme esta convenção aqul estabelecida. 
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T ab . 35 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada teoria - su 

jeitos atores assaltantes. 

Teorias Médias 

Busca de Controle (BC) 1,60 

Mundo Justo (l'1J) 2,60 

Atribuição Defen (AD) 1,80 siva 

mostrando optar em primeiro lugar pela teoria de Busca de Con -

trole, em segundo Atribuição Defensiva e por último e mais dis-

tante a teoria de Mundo Justo. 

Para os sujeitos observadores os resultados sao ainda 

mals diversos que estes apresentados. Os observadores dos casos 

de homicídios aceitam em termos médios, nesta ordem classifica-

tória, as três teorias para explicar os eventos dos quais ouvi-

ram os relatos: 

Tab.36 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada teoria - su 

jeitos observadores de homicídios 

Teorias Médias 

Busca de Controle (BC) 1,35 

Mt.mdo Justo (MJ) 2,78 

Atribuição Defen (AD) 1,87 siva 

Aqui se verifica a colocação da teoria de Busca de 

Controle em nítido primeiro lugar, Atribuição Defensiva em 

veis iniermedi~rios, e bem próximo ~ extremidade inferior a teo 
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ria do Mundo Justo. 

Os sujeitos observadores dos casos de assalto aprese~ 

taram resultados médios a respeito desta mesma variável, muito 

mais nítidos ainda que aqueles aprsentados pelos observadores 

dos homicidas, com a indicação da teoria BC próxima do extremo 

superior, a teoria AD na posição intermediária, e praticamente 

no extremo inferior a teoria MJ. 

Tab.37 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada teoria - su 

jeitos observadores de assaltantes 

Teorias 

Busca de Controle (BC) 

Mundo Justo (MJ) 

Atribuição [;e- (AD) 
fensiva 

Médias 

1,05 

2,90 

2,05 

Em termos gerals, e unindo agora os dois sub-grupos 

de homicidas e assaltantes, os resultados médios indicam que os 

sujeitos atores optam em primeiro lugar pelas explicações da 

teoria AD, em segundo BC e por último MJ, ocorrendo o contrário 

com os observadores que apontam as explicações da teoria BC em 

primeiro lugar, AD em segundo e por último MJ. 

Os sujeitos observadores optam com malor intensidade 

(X=1,21) pela teoria BC para explicar o ocorrido, do que os su 

jeitos atores (X=1,84) (.t=4,5; p<.Ol); relegam a teoria EJ a um 

plano mais inferior (X=2,84) do que o fazem os sujeitos atores 

(X=2,42) (.t=3,00; p<.Ol); e ainda que as diferenças não atinjam 

níveis de significação estatística (.t=1,5), consideram menos a 
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teoria de AD CX=1,95)do que o fazem os sujeitos atores(X=1,74). 

Entretanto o ponto principal da medida de atribuição 
~ ~ 

de causalidade so agora e focalizado: os escores dos sujeitos 

nas escalas de atribuição de causalidade com base nas três teR 

rias explicadoras de eventos acidentais (busca de controle, mUll 

do justo e atribuição defensiva). 

Os sujeitos atores presos por homicídio obtiveram re 

sultado médio de 18,21 considerando-se as escalas referentes às 

três teorias conjuntamente (30 itens). Uma análise de variância 

RBD com os resultados dos mesmos sujeitos nas escalas referen -

tes às três teorias indica diferenças significativas (F=18,56; 

p<.Ol) entre os escores, demonstrando que este grupo utiliza di 

ferencialmente as três teorias nas explicações dos casos ocor -

ridos. 

A preferência entre as teorias recai em prlmelro lu 

gar sobre a teoria de atribuição defensiva CX=7,09), com pequ~ 

na diferença não significativa Ct=0,21;p=n.s.) sobre a teoria 

de Busca de Controle (X=6,96) colocada em segundo lugar. Os re-

sultados indicam também o pequeno emprego da teoria do Mundo 

Justo para explicação dos eventos ocorridos com sujeitos presos 

homicidas (X=4,43) tanto ao ser comparada com a teoria de Bus 

ca de Controle (t=8,72; p<.Ol) como com os escores da teoria de 

Atribuição Defensiva (t=5,22; p<.Ol). 

Para os sujeitos atores presos por assalto, que obti

veram resultados médios de 18,6 nas três escalas conjuntamente, 

as análises estatísticas demonstram existir diferenças signifi-

cativas (F=28,2; p<.Ol) nos escores de cada uma das três teo-
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rias para explicação do evento ocorrido com o mesmo sujeito. 

Diferentemente dos sujeitos homicidas, os assaltantes 

obt~m escores bastante superiores na teoria BC (X=~,OO) e que 

apresentam diferenças significativas (t=6,57; p<.Ol) em relação 

aos escores referentes à teoria AD (X=5,15) colocada em se~u~ 

do lugar na prefer~ncia para explicação dos eventos ocorridos. 

Por último, tal corno no caso dos homicídios, os escores refere~ 

tes à teoria do MJ (X=4,4S), inferiores a aqueles da teoria BC 

(t=ll,l; p<.Ol) mas com pequena diferença, não significativa,em 

relação à teoria AD (t=0,95; p=n.s.) 

Considerando-se o grupo de presos atores corno um todo (reu 

nindo-se os dois sub-grupos de homicidas e assaltantes) os resultados 

nas tres teorias apresentarn-se bastante diferenciados (F=31 j 8;p <.Ol),corn 

os escores da teoria BC (X=7,91) superiores (t=3,33;p <.Ol)ta~ 

to aos da teoria!ill ()(=6,19) COIID aos da teoria MJ ()(=4,4l~) (t=11,96jp< 

• 01) , e as indicações de explicações com base na teoria PJ) ()(= 6 ,19) supe

riores (t=3 ,80; P < .01) às referentes à teoriá do Mundo Justo ()(=4, 44) . 

Os sujeitos observadores dos casos de homicídio apo~ 

taram, em média, 18,18 explicações para os eventos ocorridos, 

ao se considerarem as três teorias conjuntamente. A análise de 

variância dos resultados em cada urna das teorias mostrou existi 

rem diferenças significativas (F=27,9; p<.Ol) entre as explica

ções baseadas nestas três posições. 

Em primeiro lugar aparecem as explicações da teoria de 

BC (X=9,00) bastante superiores (t=5,34; p<.Ol) a aquelas calca

das na teoria AD (X=4,96), colocada em segundo lugar, o mesmo o

correndo com relação à teoria MJ (X=4,22) (t=9,64; p<.Ol). O em-
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prego da teoria AD, embora pouco superior, nao .alcança 
~ . 

nlvelS 

de significação estatística sobre a teoria do MJ(t=0,96:p=n.s.) 

Ao se considerarem os sujeitos observadores dos casos 

de assalto, verifica-se terem concordado, em média, com 16 das 

30 explicações propostas, independentemente de cada uma das três 

teorias. O estudo dos escores em cada uma das teorias mostrou 

diferenças significativas (F=70,4;p<.Ol) quanto ao emprego das 

mesmas para explicação dos eventos ocorridos. 

Para estes sujeitos, a preferência malor para 

caI' os casos de assalto, cujos relatos lhes foram apresentados, 

recai sobre a teoria de busca de controle (X=8,9S) que apresen-

ta superioridade (t=lO,74;p<.Ol) sobre a teoria do MJ (X=3,7S), 

segunda colocada, e sobre a teoria AD (t=13,02; p<.Ol) postada 

em último lugar (X=3,30). 

A teoria do MJ apresenta pequena superioridade 

a teoria de AD, mas esta diferença não chega a atingir 

de significação estatJstica (t=O,70; p=n.s.). 

sobre 

~ . 
nlvelS 

Tomando-se os sujeitos observadores em conjunto,tanto 

aqueles relacionados aos casos de homicídio como de assalto, ve 

rifica-se existirem diferenças significativas (F=72,SO;p<.Ol)no 

emprego das três teorias para explicação dos fenômenos ocor -

ridos com os atores. Claramente valem-se da teoria de BC em pr~ 

meiro lugar (X=8,98) bastante superior (t=lO,41; p<.Ol) ã teo

ria de AD (X=4,19), e ainda mais (t=14,23;p<.Ol) ã teoria do MJ 

(X=4,OO). A teoria de Atribuição Defensiva apresenta ligeira su 

perioridade ã teoria do M\lndo Justo, mas esta diferença é muito 

pequeIla para ser aqui considerada (t=0,37;p=n.s.). 
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A comparaçao entre os resultados obtidos junto aos s~ 

jeitos atores e observadores, como sempre, fornece indicadores 

bastante seguros das diferenças no processo de atribuição utili 

zados por um e outro. No que tange ao grupo de homicidas,os ob 

servadores valem-se mais (t=3,71;p<.OI) das afirmativas refere~ 

tes à teoria de BC (X=9,OO) do que os sujeitos atores (X=6,96 ) 

para explicação do ocorrido, enquanto estes últimos empregam 

mais frequentemente (t=3,04; p<.OI) as explicações calcadas na 

teoria de AD (X= 7 , 09) do que os suj ei tos observadore s 0(= 4,96) . 

A concordância com as explicações baseadas na teoria do MJ, se~ 

pre menores em relação às demais teorias, não apresenta diferen 

ças significativas (t=O,30;p=n.s.) entre o grupo de atores ex= 

4,43) e observadores (X=4,22) de casos de homicídio. 

Para os casos de assalto a situação é um pouco dife 

rente desta anteriormente apresentada, com os atores valendo

se pouco mais (X=9,OO) da teoria BC do que os sujeitos obser 

vadores (X=8,9S), mas esta diferença sendo praticamente nula, 

não pode ser considerada (t=O,66;p=n.s.). Entretanto os sujei -

tos atores ütilizam-se mais (t=2,S7;p<.OS) das afirmativas rel~ 

tivas à teoria de AD (X=S,IS) do que os sujéitos observadores 

(X=3,30) o que de certa forma já era esperado. A utilização da 

teoria do MJ para explicar as ocorrências, como sempre,se faz 

em menor escala e as diferenças entre o grupo de sujeitos ato

res (X=4,4S) e de observadores eX=3,7S), ainda que em favor dos 

primeiros, é muito reduzida para ser caracterizada(t=I,06~p=n.s.) 

Para os grupos reunidos de atores e observadores veri 

fica-se mais uma vez a maior utilização de explicações baseadas 
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na teoria de Busca de Controle (t=3,00; p<.Ol) por parte dos s~ 

jeitos observadores (X=8,98) do que pelos atores (X=7,91), en-

quanto que estes últimos empregam mais (X=6,19) as explicações 

da teoria de AD (t=3,77;p<.01) do que os sujeitos observadores 

(X=4,19). As explicações oriundas da teoria do Mundo Justo, me-

nos frequentes que as demais, aparecem igualmente (t=O ,92;p =n.s.) 

entre os sujeitos atores (X=4,44) e observadores (X=4,00). 

As correlações entre os escores dos sujeitos atores 

e observadores nas três teorias assumem os valores expressos na 

tabela abaixo: 

Tab. 38 - Coeficientes de correlação entre os escores obtidos em cada uma 

das três teorias de atribuição de. causalidade por sujeitos ato

res e observadores. 

Teorias Homicidas Assaltantes 
I 

Todos 

Busca de Controle (BC) 0,49 0,30 0,38 

Mundo Justo (MJ) 0,30 -0,05 0,14 

Atribuição Defensiva (AD) 0,11 0,22 I 0,26 
r 

Como pode ser verificado, ã exceção dos escores na 

teoria de Busca de Controle que apresentam correlações altas 

entre os grupos de atores e observadores, nos demais casos p~ 

rece haver total independência entre as respostas dadas por at~ 

res e observadores, reafirmando uma vez mais as demonstrações 

anteriores sobre os julgamentos de ambos os grupos. 

Devem ser mencionadas aqul as correlações entre os es 

cores nas três -teorias de atribuição de causal idade - BC, tJlJ e 
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AD - e as avaliações dos sujeitos de quanto foi culpado pelo e 

vento e quanto poderia ter evitado o que ocorreu. Tanto para a

tores como para observadores verificam-se correlações positivas, 

variando de 0,33 a 0,35 entre os escores na teoria BC e quanto 

o sujeito se julga culpado pelo que ocorreu, numa demonstração 

de que quanto mais se julga culpado pelo que aconteceu,mais fre 

quentemente escolhe as afirmações baseadas na teoria de BC para 

explicar o evento. Observam-se do mesmo modo, tanto para atores 

como observadores, correlações variando entre -0,47 e -0,62 en 

tre o quanto o sujeito se julga culpado pelo que ocorreu e os 

escores na teoria de AD, o que representa maior opção pelas ex 

plicações calcadas na teoria de AD ã medida que diminui a ava -

liação de sua culpa no evento. 

Fatos análogos são observados quando se consideram as 

respostas ao quanto o sujeito poderia ter evitado o que aconte

ceu. Verificam-se assim correlações positivas, variando entre 

0,34 e 0,64, entre os escores na teoria de BC e o quanto o su -

jeito poderia ter evitado o que ocorreu, e índices variando en 

tre -0,46 e -0,51 para as correlações entre os escores na teo

ria de AD e o quanto poderia evitar o ocorrido. Isto é, quanto 

mais o sujeito acredita que poderia ter evitado o que aconteceu, 

mais emprega a teoria de BC para explicar o evento e menos em

prega a teori a de AD (como forma de controle dos resultados rren 

ciona-se a correlação de 0,69 entre o quanto o sujeito acha.l que 

foi culpado e o quanto achou que poderia ter evitado o que ocor 

reu ). 

As correlações destas duas medidas com os escores da 
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teoria do MJ sao muito próximas de zero para merecerem conside-

ração especial neste momento. 

Com respeito ~s escalas de medida das caracterfsticas 

pessoais dos sujeitos (crença no mundo justo, senTimento de au 

to-estima, locus de controle, sentimento de religiosidade)os re 

sultados dos sub-grupos de atores homicidas e assaltantes nao 

apresentam diferenças significativas entre si, o mesmo ocor-

rendo com os sub-grupos de observadores. Entretanto ao se consi 

derar os grupos de atores conjuntamente e todos os sujeitos ob 

servadores em outro grupo, observam-se diferenças importantes 

entre os sujeitos que sofreram a perda de liberdade social (pre 

sos) e aqueles de caracterfsticas sócio-econômico-culturais se 

melhantes, mas que nada sofreram. 

Assim, os atores apresentam significativamenteCt= 2,78: 

p<.Ol) escores menores de crença no mundo justo (X=7,9l) do que 

os sujeitos observadores (X=9,l6), sentimentos que caracterizam 

mais baixa auto-estima (X=9,49) do que os observadores(X=l2,09) 

(t=4,90;p <.01), e menor (X=10,3) sentimento de religiosidade 

(t=2,85;p < .01) do que os observadores (X=ll,98). Os escores na 

êscala de locus de controle, apesar de mais tendentes ao polo 

externo entre os atores, não apresentam diferenças significati-

vas <t=0,36) que permitam estabelecer comparações malS seguras 

entre atores (X=7,84) e observadores (X=7,65) . 

• 
-Lenillra-se ainda que estas comparaçoes nao podem ser 

realizadas impunemente de forma absoluta, dadas as outras carac 

terísticas diferenciais importantes entre os dois grupos que 

não foram alvo de controle experimental. 

, 
'. 
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Estudando-se as correlações entre os escores de atri

buição de causalidade nas três teorias entre si, e entre estes 

e aqueles obtidos nas escalas de medidas pessoais, verificam-se 

nos sujeitos atores algumas indicações interessantes. 

Entre os sujeitos envolvidos em casos de homicídio en 

contram-se correlações significativas entre os escores na teo

ria de BC e na teoria de MJ (0,75) e entre a teoria AD e a esca 

la de locus de controle (0,41). Devem ser mencionados entretan

to, ainda que não tenham atingido níveis de significação esta -

tística, mas que podem oferecer interpretações importantes ao 

fenômeno estudado, as correlações obtidas entre teoria de Busca 

de Controle e auto-estima (0,37); teoria de BC e locus de con -

trole (-0,30); teoria de BC e sentimento de religiosidad~-O,28); 

e entre a teoria de AD e sentimento de auto-estima (-0,34). 

Entre os sujeitos assaltantes observam-se relações 

significativas entre teoria de BC e teo~ia do MJ (0,59), teoria 

do MJ e esr.ala de crença no MJ (0,42); teoria do MJ e locus de 

controle (-0,46); teoria do MJ e religiosidade (0,44); sem ati~ 

gir níveis de significação estatística, mas de import~ncia~ob -

serva-se a relação entre teoria de BC e.escala de crença no mun 

do justo (0,36). 

Ao se considerar o grupo total de atores verificam-se 

relações significativas entre as teorias de BC e MJ (0,54), BC 

e AD (-0,30); entre a teoria de BC e a escala de locus de con -

trole (-0,31), entre a teoria do MJ e escala de crença no mun 

do justo (0,30) e por último entre a teoria de AD e a escala de 

locus de controle (0,34). Menciona-se ainda a j~ esperada cor -
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relação positiva e alta (0,43) entre os escores nas escalas de 

crença no mundo justo e de sentimento de religiosidade, para os 

sujeitos atores. 

Entre os sujeitos observadores verificam-se correIa -

-çoes entre as teorias de BC e MJ (0,35); escores na teoria BC 

e nas escalas de crença no mundo justo (0,45); teoria MJ e esca 

la de religiosidade (0,32); teoria do MJ e escala de crença no 

mundo justo (0,36); teoria AD e sentimento de auto-estima(-0,42); 

teoria AD e locus de controle (0,51); crença no mundo justo e o 

quanto acredita que o ator pudesse ter evitado o que ocorreu 

(0,39); sentimento de auto-estima e quanto o sujeito foi culpa-

do pelo evento (0,31). 

Considerando apenas os sujeitos atores (pois estes d~ 
~ 

dos so poderiam ser obtidos com eles) verifica-se que os SUJel-

tos assaltantes avaliam o ocorrido (ter praticado o assalto e 

perdido a liberdade social - ficar preso) como mais positivo 

(X=1,90) do que os sujeitos envolvidos em homicrdio (X=1,43),e 

mesmo não sendo tão grande a magnitude da diferença (t=1,74; 

p < .10) deve ser considerada em virtude de sua importância ao 

problema da criminalidade em geral. 

Menciona-se aqul, para o grupo como um todo, a corr'el~ 

-çao negativa (-0,34) entre os escores na escala de religiosid~ 

de e a avaliação do evento ocorrido, isto é, quanto maior o sen 

timento de religiosidade do sujeito mais ele acredita que o 

evento que lhe ocorreu é a pior coisa do mundo que poderia ter 

lhe acontecido. 

Quando solicitados a indicar como se sentem no momen-
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to, os presos homicidas apresentam resultados médios (5(=2,74) 

bastante semelhantes (t=O,82; p=n.s.) a aqueles fornecidos 

los atores assaltantes (X=3,OO). 

De 
~-

Importante mencionar aqui a correlação existente en 

tre a avaliação que faz o sujeito do que lhe ocorreu, com a sen 

sação experimentada no momento (r=O,30), indicando que tanto 

mais avalia o evento como positivo mais declara que se sente fe 

liz no momento. 

Outro dado relevante refere-se à correlação entre o 

sentimento de auto-estima e a situação que o sujeito agora exp~ 

rimenta (r=O,35), demonstrando que maior o sentimento de auto -

estima do sujeito, mais feliz declara sentir-se na situação. 

Um último resultado a ser considerado refere-se -as 

respostas de combate (eoping ~e~pon~e~l empregadas pelos sujei

tos presos para controlar ou sair da situação que ora experlme~ 

tam. A partir das avaliações destas respostas nos sujeitos, ofe 

recidas por supervisores da penitenciária, pode-se determinar a 

total semelhança das médias para os sujeitos homicidas ex =6,39) 

e ~ssaltantes (X=6,45) com o grupo como um todo obtendo resulta 

do médio igual a 6,41. 

As relações significativas esperadas entre o processo 

de atribuição e as respostas de combate acabaram não ocorrendo, 

mas alguns fndices de correlação menos expressivos podem ser 

interpretados de forma combinada e talvez ofereçam substitutivo 

a estes valores mais elevados. 

Assim, como ponto de partida, obteve-se correlação Sl,g 
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nificativa e negativa (-0,40) entre o quanto o sujeito acredita 

que foi culpado pelo que ocorreu e os escores conseguidos em 

respostas de combate. Este fato significa que tanto mais o su -

jeito crê que foi o culpado pelo que aconteceu, menos ele emite 

respostas indicadoras de luta contra a situação. em que se encon 

tra no momento. 

Este dado é reforçado por índices de correlação de me 

nor significação entre as respostas de combate e os escores na 

teoria de BC (r=-0,17); os escores na teoria AD (0,15); o quan

to poderia ter evitado o que aconteceu (-0,17); classificações 

em primeiras posições do fator "outros" corno causador da sua 

situação (-0,28), classificação nos primeiros lugares da expli

cação baseada na teoria BC (0,20); classificação nos primeiros 

lugares de explicação calcada na teoria AD (-0,12); escores na 

escala de auto-estima (-0,19); escores na escala de sentimento 

de religiosidade (0,19). 

Todos estes dados parecem indicar um elemento comum e 

muito importante; aqueles que se julgam mais culpados pela per 

da que sofreram combatem de forma menos intensa do que aqueles 

sujeitos presos que atribuem a culpa a causas fora de sua pes

soa. Em outras palavras: os que se valem dos postulados da teo

ria de busca de controle para explicar os eventos que lhes ocor 

reram combatem pior do que aqueles que se valem de 

baseados na teoria de atribuição defensiva. 

argumentos 



260 

5.2.2 - SUJEITOS AMPUTADOS 

Este grupo é composto por 40 sujeitos atores no total, 

sendo que 25 sofreram a perda de membro inferior e 15 de membro 

superior. Naturalmente, acompanham estes sujeitos outros tantos 

40 caracterizados como observadores e que emitiram suas respo~ 

tas a partir dos relatos dos casos dos atores. 

Em resposta à questão destinada a verificar a atribui-

-çao de causalidade do sujeito ao evento que motivou a sua perda 

(quem ou o que você acha que foi o responsável pelo que aconte

ceu?),os atores indicaram variáveis que, agrupadas em sete cate-

gorias comuns a todos os grupos, foram mencionadas com a seguin-

te frequência: 

T ab . 39 - Frequência de atribuição causal a cada categoria - Suj ei tos Atores 

Categorias 

~ • Pais, f aIDÍlia, heredi ta 
',. • ,I, \ _ 

riedade,tipo de criação 

2. Outras pessoas (incl~ 

do a própria vítima> l': 

3 • Sociedade, governo, en

tidades, empresas 

4. Fal ta de recursos da fa -
IDÍlia ou do lugar,situ~ 

ção econômica, tipo de 

trabalho, rréquinas 

5.Destino,acaso, Deus, fa 

talidade, azar 

6. Comportamento ou carac

terística do próprio ator 
-7.Castigo,outra geraçao 

Total 
~': - casos de presos 

Membro Inferior Membro Superior Total 

F % F % F % 

= 

10 40 3 20 13 32,5 

5 20 1 6,7 6 15 

4 16 1 6,7 5 12,5 

3 12 9 60 12 30 

3 12 1 6,7 4 10 

25 15 40 
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Como pode ser verificado, para os sujeitos amputados 

de membro inferior, a atribuição de culpa às outras pessoas ocor 

re em 40% dos casos, vindo a seguir, em ordem decrescente e com 

menor relevância, a citação de entidades e empresas, falta de r~ 

-cursos e destino. A indicação do próprio sujeito como responsa-

vel pelo ocorrido verifica-se em tão somente 12% dos casos. 

Entre os sujeitos que sofreram perda de membro superl

or a distribuição é bem diferente desta anteriormente mostrada, 

podendo-se constatar que 60% deles indicam o destino, o azar, o 

acaso, como responsável pelo que lhes ocorreu, ficando 26,7% com 

as categorias que envolvem outras pessoas, entidades ou situa -

ção geral, tendo a menção à sua própria pessoa ocorrido em somen 

te um caso. 

No total, o grupo de atores aponta em primeiro lugar, 

em 32,5% dos casos, outras pessoas como causadoras de sua situa-

çao, em 30% como sendo devido ao Destin9, 15% a entidades em g~ 

ral, 12,5% dos casos sendo explicad0s pela falta de recursos J 

e apenas . 10% como sendo culpa do sujeito. 

Aqui se torna necessário esclarecer melhor esta ques-

tão referente à menção do Destino como explicação causal da ocor 

rência pelo próprio sujeito ou por um observador. 

Os sujeitos que mencionavam esta explicação, _. quando 

questionados acerca da responsabilidade pelo que ocorreu,de pro~ 

to respondiam: "é obra do Destino"; "Não havia o que fazer,o de~ 

tino já preVla isto"; "Estava escrito"; "Se não fosse naquela h~ 

ra e daquele jeito, seria de outro"; "Não havia como escapar". 
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Procurou-se saber malS profundamente o que <significa

riam todas estas explicações, pois havia uma dúvida se o "desti -

~" representava um castigo por algum erro ou uma 

pura e simples. 

determinação 

A totalidade das respostas indicou ser a última inter

pretação a verdadeira, não contendo nenhum componente de castigo 

ou coisa parecida, mas tão somente a idéia de um processo deter

minista de ocorrência na vida de cada um, contra o que nao é pos 

sível fazer nada, pois tudo o que acontece em nossas vidas já e~ 

tá previsto anteriormente. Alguns dos sujeitos chegaram a adian

tar, em maiores esclarecimentos, que existe um "livro" (sic) no 

qual tudo está escrito e nada pode ser modificado por mais que 

se tente. 

Quando questionados sobre quem seria o responsável De

la elaboração deste Destino, as dúvidas tornaram-se mais inten -

sas com alguns indicando Deus, um "ser ~uperior", "nada", 

existe e pronto", ou simplesmente "não sei". 

"ele 

Os resultados dos sujeitos observadores a respeito do 

respons~vel pelo que ocorreu, são expressos na_tabela 40, e mos

tram diferenças importantes: 
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Tab .40 - Frequência de atribuição causal a cada categoria-Sujeitos Observado 

res 

Categorias Membro Inferior Membro Superior Total 

F % F % F Çó 

1. Pais, família, heredi ta 

riedade,tipo de criação - - -
.2 • Outras pessoas Cincluin -

do a propria vítima):': 8 32 1 6,7 9 22,5 

3.Sociedade, governo, en-

tidades, empresas 2 8 - 2 5 

4.Falta de recursos da fa -
IDÍlia ou do lugar,sit~ 

ção econômica, tipo de 

trabalho, máquinas 2 8 - 2 5 

5 . De stiJ10 , acaso, Deus, fa -
talidade, azar - - -

6. Comportamento ou carac-

terística do 
.. 

proprio 

ator 13 52 14 93,3 27 67,5 

7.Castigo,outra -geraçao - - -

Total 25 15· 40 
... .. - casos de')resos 

Para os sujeitos observadores dos casos de amputados 

de membro inferior, observa-se indicação da própria vítima como 

sendo responsável pela ocorrência em 52% dos casos, os outros 

(principalmente os motoristas com quem a vítima viajava ou que a 

atropelou causando a perda do membro inferior) em 32%, restando 

a situação, o trabalho (8%), a empresa e entidades (8%)em um pl~ 

no bastante inferior. 

Quanto aos observadores nos casos de perda de membro 

superior, 93,3% deles atribuem a responsabilidade totalmente -a 

própria vítima, com somente um caso indicando os "outros" como 
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responsáveis pelo ocorrido. 

Esta discriminação entre os dois subgrupos parece 1m 

portante, dado que os observadores do grupo de amputados de mem 

bro superior, considerando que o acidente ocorreu com esse sujei 

to por obra de sua ação isolada, nao envolvendo em geral outras 

pessoas, atribuem quase tqtalmente ã vítima'a culpa pelo ocor 

rido. Já no caso do grupo de observadores de sujeitos amputados 

de membro inferior, muitas vezes existem outras pessoas envolvi-

das na questão, outras vezes o ator tem um comportamento bastante 

passivo (como estar ao lado do motorista, este bateu com o carro 

e ele perde a perna), o que motiva a opçao por outras categorias 

com fatores externos ao ator. 

Para o grupo de observadores como um todo verifica-se 

a predominância maciça da indicação de responsabilidade do 
.. 

pr~ 

prio ator (67,5%), vindo em segundo lugar a categoria "outros" 

(22,5%) e por último a situação (5%) e entidades (5%). 

Comparando-se os grupos totais de atores e observado-

res, e agrupando as categorias em fatores internos e externos ao 

ator, verificam-se os resultados seguintes: 

Tab.41-Frequência de atribuição a fatores internos ou externos, por 

e observadores 

Causas internas a vítinB. Causas externas ã vítima 
Categoria 6 Categorias 1 a 5 

Ator 4 36 

Observador 27 13 

Total 31 49 

atores 

Total 

40 

40 

80 

-
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Um teste estatístico (X 2=25,49;p<.Ol) demonstra a eXlS 

tência de associação significativa entre as duas classes de va -

riáveis - ator ou observador, menção a variáveis internas e ex -

ternas para explicar o fenômeno - com os atores empregando muito 

mais os fatores externos para explicar o ocorrido e os observado 

res os internos à vítima, dado que mais uma vez, e redundantemen 

te, confirma a hipótese de Jones e Nisbett (1972). 

Analisando-se as respostas dos sujeitos atores à ques 

tão "quanto você acha que foi culpado pelo que ocorreu?" ,em uma 

escala que variava entre um ponto, significando "nada culpado", 

até cinco pontos, representando a afirmativa "totalmente culpa -

do", constata-se igualdade de médias de respostas entre os ampu

tados de membro inferior (X=1,48) e de membro superior (X=1,47), 

com o grupo total de atores apresentando valor médio igual a 

1,48 muito próximo do pala significando "nada culpado" pelo even 

to. 

Entre os sujeitos observadores, ao contrário, verifi -

cam-se:entre aqueles Ique julgaram os casos de amputação de mem 

bro superior respostas indicando maior (t=2,09;p<.05) atribuição 

de culpa ao ator (X=4,53) do que para aqueles que responderam 

com base em casos de perda de membro inferior (X=3,16). 

Considerando-se os grupos como um todo constata-se que 

os sujeitos observadores acreditam que os atores tenham maior 

culpa (t=6,90;p<.Ol) pelo evento que motivo~ sua perda(X=3,68)do 

que acreditam os próprios atores (X=1,48) e' isto também é verda

de quando se comparam os sub-grupos referentes ã amputação de 

membro superior (X=1,l~7 para os atores e X=4,53 para os observa-
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dores, t=10,30;p<.01) e de membro inferior (X=1,48 para os ato

res e X=3,16 para os observadores, t=3,05; p<.Ol). Tais dados o

ferecem várias comprovações ã hipótese de diferenças no processo 

atribucional entre atores e observadores. 

As respostas ã solicitação de atribuição de uma ordem 

aos quatro fatores propostos para explicar o evento ocorrido (va 

lores menores significando ~aior importância do fator), mostra 

ram as seguintes médias para os sujeitos atores do grupo de amp~ 

tados de membro inferior a cada um dos quatro fatores assim orde 

nados: 

Tab.42 - Medias de valores classificatórios atribuídos a cada fator - Su -

jeitos atores amputados de membro inferi0.r 

Fatores Médias 

1. acaso 2,00 

2. outros 2,20 

3. situação 2,40 

4. eu 3,40 

Ao se considerar os sujeitos amputados de membro supe

rior, a ordem de importância dos fatores segundo as médias das 

classificações fornecidas, difere um pouco daquela referente 

aos sujeitos amputados de membro inferior, conforme tabela a se 

guir: 
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Tab.43 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada fator - Sujei 

tos atores amputados de membro superior 

Fatores Médias 

1. acaso 1,47 

2. situação 2,00 

3 . eu 3,20 

4. outros 3,33 

Ambos os grupos indicam o acaso como fator malS impor-

tante na explicação da ocorrência do evento vitimador, sendo 

que para o grupo de sujeitos amputados de membro superior esta 

classificação é muito mais extrema do que para os sujeitos ampu-

tados de membro inferior. Para os sujeitos amputados de membro 

inferior os outros são considerados mais culpados do que para a-

queles de membro superior, explicando-se estes dados pelo envol-

vimento de outras pessoas em caso de acidente automobilístico co 

mo causador de lesão, mais frequente nos- casos de membro infe-

rior que superior. 

Ao mesmo tempo deve ser considerada a pequena diferen

ça de importância atribuída a sua própria pessoa pelos sujeitos 

atores com perda de membro superior ou inferior, colocando esta 

variável entre os últimos postos na hierarquização dos quatro fa 

tores. 

Para os sujeitos observadores de casos de amputação 

de membro inferior constata-se a seguinte ordem aos fatores, 

considerando-se as médias dos resultados dos sujeitos: 
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Tab.44 - ~édia de valores classificatórios atribuídos a cada fator - Sujei

tos observadores - merrbro inferior 

Fatores Médias 

1. outros 2,16 

2 • ele 2,24 

3 • situação 2,48 

4. acaso 3,12 

Estes dados sao bastante diferentes daqueles ofereci -

dos pelos observadores de casos de amputação de membro superior, 

observados na tabela 45: 

Tab.45 - Hédia de valores classificatórios atribuídos a cada fator - Sujei

tos observadores - me~ro superior 

Fatores Hédias 

1. ele 1,20 

2 . situação 2,60 

3. acaso 2,93 

4. outros 3,27 

Corno se verifica, o grupo de observadores de amputados 

de membro inferior indica os outros em primeiro lugar corno res -

pons~veis pelo evento, colocando a própria vítima em segundo, en 

quanto os observadores de casos de amputados de membro superior 

preferem apontar em primeiro lugar a própria vítima como culpa-

da. Este resultado pode ser devido a que os casos de perda de 

membro inferior, muitas vezes s3.o conseauências de acidentes au 

tomobilísticos, onde a vítima frequentemente teve participação 
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passiva, e nos casos de perda de membro superior, quase sempre 

se referem a acidentes na execução de atividades de trabalho,poE 

tanto com participação mais ativa do sujeito, e por isto os ob -

servadores julgam que os atores foram mais culpados pelo ocor-

rido. 

Ao se considerar os grupos de atores e observadores 

totais, obtem-se os seguintes valores médios de classificação em 

cada um dos grupos: 

T ab . 46 - Média dos valores classif icatórios atribuídos a cada fator - todos 

os sujeitos atores e observadores 

Fatores Sujeitos Sujeitos 
Atores Observadores 

1. acaso 1,80 3,05 

2. situação 2,25 2,52 

3 • outros 2,62 2,58 

4. eu/ele 3,32 1,85 

Enquanto os atores consideram o acaso em primeiro lu-

gar para expicar as ocorrências dos eventos nos quals estiveram 

envolvidos (X=1,80), os observadores colocam este mesmo fator em 

último lugar (X=3,05) mostrando de modo significativo C.t=6,34; 

p<.Ol) diferença entre as posições dos dois grupos. Fato análogo 

ocorre com o fator eu/ele, quando os sujeitos atores o colocam 

em último lugar (X=3,32) e os observadores em primeiro (X=1,85), 

sendo esta diferença significativa do ponto' de vista estatrstico 

Ct=6,12;p<.01) . 

A respeito dos fatores "situação" e "outras pessoas", 



270 

as diferenças entre atores e observadores na consideração de sua 

importância relativa são muito pequenas para merecerem 

mais aprofundada. 

análise 

Estes dados confirmam as hipóteses de diferenças de 

atribuição entre atores e observadores e vão na direção das pro

postas de Jones e Nisbett (1972), com os atores calcando suas 

respostas em fatores externos, mais propriamente no acaso, e os 

observadores indicando com maior intensidade a pessoa do 

vítima como responsável pelo ocorrido. 

ator/ 

A respeito das respostas dos sujeitos à questão"ouanto 

poderia ter evitado o que ocorreu?", os sujeitos amputados ãe 

membro inferior acreditam mais, ainda que as diferenças não atin 

jam níveis de significação estatística (t=1,64;p=n.s.), que pode 

riam ter evitado o que lhes aconteceu (X=1,64), do que os sujei

tos amputados de membro superlor (X=l,OO) que em sua totalidade 

dizem não poder em nada evitar o ocorrido, porque os eventos 

não seriam passíveis de controle. Contrariamente os sujeiots ob

servadores, em média, admitem mais que os amputados de membro su 

perior (X=5,OO) poderiam ter evitado (t=2,79;p<.Ol) o acidente 

do que os amputados de membro inferior (X=3,16). 

Comparando-se os dados de atores e observadores const~ 

ta-se que tanto para o caso de amputados de membro inferior co 

mo de membro superior, os observadores julgam com maior intensi

dade que os atores poderiam ter evitado o que ocorreu, do que o 

fazem os próprios atores (X=1,6 l l para os atores e X=3,72 para ob 

servadores de membro inferior, t=3,47;p<.Ol e X=l,OO para atores 

e X=5,OO para observadores de membro superior, t=oo). 
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Tomando-se os grupos totais tem-se mais uma vez os ob-

servadores julgando que os atores poderiam ter evitado o que ooor 

reu (t=9,03;p<.01) de forma muito mais intensa (X=4,20) do que 

os próprios atores (X=1,40), que na maior parte das vezes indi 

cam que nao seria possível evitar aquele dado acontecimento. 

Quando questionados a indicarem o que fazer para evi 

tar o que aconteceu os sujeitos atores forneceram respostas que 

permitiram a seguinte distribuição entre as seis categorias ante 

riormente definidas: 

Tab.47 - Frequência de indicação de soluções para evitar a ooorrência dos 

eventos vitinadores - sujeitos atores 

Membro Inferior Membro Superior Total 
Soluções 

F % F % F % 

1.Comportamento diferente 

de entidades 7 28 4 26,7 11 27,5 

2.Comportamento diferente -
de outros 9 36 - - 9 22,5 

3 . Comportamento diferente 

da família - - - - - -
4.Situação diferente da fa· 

mília,do lugar· ou dele 
1 4 - - 1 2,5 

rresrro 
5.Comportarrento diferente 

3 12 2 13,3 5 12,5 
do ator 

6.Nada 5 20 9 60 14 35 

Total 25 15 40 

Os amputados de membro inferior em primeiro lugar indi 

cam em 36% dos casos o comportamento, a atuação diferente de ou 

tras pessoas, corno forma de se evitar a ocorrência daquele fato 
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com ele, vindo a seguir a citação da modificação da atuação de 

entidades (empresa) com 28%. O mais importante, entretanto, é a 

indicação por 20% dos sujeitos que não há nada a fazer para evi 

tar o que aconteceu, e somente 12% apontando a sua pr6pria pe~ 

soa como culpada pelo ocorrido. 

Entre os amputados de membro superior a situação 
... 
e 

bastante diversa com a maioria (60%) afirmando que nada poderia 

ser feito para a prevenção desta ocorrência, 26,7% indicando a 

mudança no comportamento de entidades (em geral a empresa dando 

maior segurança no trabalho), e somente 13,3% dos casos apontan-

do necessidade de modificação em si mesmo como maneira de evitar 

o ocorrido. 

Para os sujeitos observadores, e considerando as mes-

mas categorias, as distribuições são as seguintes: 

Tab. 48 - Frequência de indicação de soluções para evitar a ocorrência dos 

eventos vitirradores _. Sujeitos observadores 

Soluções 
Membro Inferior Membro Sup€rior Total 

% % % F F F 

1.Comportamento diferente 

de entidades 1 4 - - 1 2,5 

2. Comportamento diferente 

de outros 4 16 - - 4 10 

3. Comportamento diferente 

da fam:Ília - - - - - -
4.Situação diferente da fa , 

mília,do lugar ou dele - - - ; - - -
meSITD 

5. COITlpOrtam2nto difen:mte 20 80 15 100 35 87,5 
do ator 

6.Nada - - - - - -
Total 25 15 lW 



273 

Como se verifica, os observadores de ru~putados de mem

bro inferior apontam em 80% dos casos a mudança de comportamento 

do sujeito como forma de evitar esse tipo de ocorrência,restando 

16% para o comportamento diferente dos outros e apenas 4% para 

mudança nas entidades e organizações. Já os observadores de amp~ 

tados de membro superior em sua totalidade apontam a mudança no 

comportamento do ator como a forma de se evitar o ocorrido. 

Considerando-se os grupos de atores como um todo tem

se que os atores em 35% acreditam não haver nada a fazer para e

vitar estas ocorrências, em 27,5% recomendam a modificação da 

conduta de entidades, empresas, como forma de prevenção,em 22,5% 

dos casos indicam a mudança no comportamento de outros, e em so

mente 12,5% os sujeitos acreditam que eles próprios deveriam ter 

se comportado de forma diferente do que fizeram para evitar o 

ocorrido. 

Para os observadores, em 87,5% dos casos acreditam 

que a prevenção deste tipo de evento poderia ser realizada com 

uma simples modificação na ação dos sujeitos atores, e os demais 

12,5% sendo alocados nas categorias de modificação de comporta -

mento de outros e de entidades. 

Torna-se claro malS uma vez que os atores buscam indi 

car razões externas a sua pessoa para a prevenção dos eventos, e 

os observadores mudanças internas aos atores, numa associação 

significativa (X 2=42,05;p<.01) entre as variáveis ator x observa 

dor e razões internas x razões externas, como se ve na tabela 

a seguir: 
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Tab.49 - Frequência de indicação de mudanças internas ou externas, por sujei 

tos atores ou observadores, para evitar a ocorrência de eventos vi

tllnadores 

mudanças mudanças total internas externas 

ator 5 35 40 

observador 35 5 40 

total 40 40 80 

A respeito da questão "Por que isto aconteceu com voce 

e nao com outra pessoa?" todos os sujeitos amputados, tanto 

atores como observadores, oferecem respostas que foram 

alocadas em algumas das sete categorias formuladas para todos 

os sujeitos deste estudo, e que apresentavam as seguintes dis 

tribuições para os sujeitos atores: 
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T ab . 5 O - Frequência de explicações adotados por sujeitos atores à questão 

"Por que isto ocorreu com você?" 

-

Membro Inferior Membro Superior Total 
Explicações 

F % T" % F % r 

.Ogmportamento ou caracte 
rística inadequada do -

1 

ator 1 4 5 33,3 6 15 
2 ... Pela ação· negativa de 

outros - - - - - -
3.Falha dos pais,família, 

fator hereditário - - - - - -
.Pela situação,do modo 
como estava só podia 

4 

ocorrer com ele, local 
perigoso 5 20 - - 5 12,5 

5. Destin0Jacaso,azar,pre-
destinação,desígnio,pro 
vação de Deus ,probabi-
lidade 19 76 10 66,7 29 72,5 

6.Pagando por erro de al-
guém, castigo de Deus - - - - - -

7.Não sabe - - - - - -

Total 25 15 40 

Observando-se os dados da tabela anterior,verifica-se 

que no grupo de amputados de membro inferior se considera odes 

tino em 76% das vezes responsável por cada um ter sido escolhi 

do para sofrer aquela perda considerada, indicando a seguir (em 

20% dos casos) a situação em que estava particularmente coloca-

do, restando apenas uma indicação à sua característica negativa 

particular como resposta a esta questão. 

Entre os amputados de membro superior 66,7% mencionam 

o destino como o elemento explicador de sua~ escolhas para so-

... frerem as perdas, enquanto outros 33,2% apontam para suas pro-

prias falhas e defeitos a resposta a esta questão. 
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Os resultados das respostas dos sujeitos observadores 

assim se distribuem entre as sete categorias formuladas: 

Tab. 51 - Frequência de e..xplicações adotadas por sujeitos observadores à 
questão "Por que isto ocorreu com ele?" 

Membro Inferior Membro Superior Total 
Explicações 

~ % F % F ... % 

1 · Comportamento ou caracte 
'rística inadequada do -
ator 9 36 10 66,7 19 47,5 

.Pela ação negativa de 2 
outros - - - - - -

· Falha dos pais, fanlÍlia, 
fator hereditário -", - - -" - -

3 

" • Pela situação, do IIDdo co 
m::> estava só podia ocoP=" 
rer com ele ,local peri-
goso 3 12 - - 3 7,5 

· L€stino ,acaso, azar, pre-
destinação,desígnio,pro-
vação de L€us,probabi1i 

13 52 5 33,3 18 45 dade 

5 

.Pa~ando por erro de al-
guem, castigo de L€us - - - - - -

6 

7 .Não sabe - - - - - -
Total 25 15 

I 40 

Entre os 25 casos de observadores de amputados de me~ 
.' '. '.", . 

bro inferior encontram-se 52% de citações ao fator destino para 

explicar o porquê aquele sujei,to teria sido envolvido naquela 

ocorrência específica, sendo mencionado em segundo lugar em 

36% dos casos o comportamento inadequado do próprio ator, e por 

último, em apenas 12% das vezes, os sujeitos indicam a situação 

e as circunst~ncias do momento como tendo levado o ator a envol 

ver-se nesta ocorrência. 

Para os observadores de amputados de membro super'ior, 

66,7% optam pela indicação do próprio compo~tamento do ator p~ 
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ra explicar seu envolvimento no ocorrido, e os outros 33,3% es 

colhem o destino para explicar os acontecimentos. 

Quando se comparam atores e observadores nos sub-gru-

pos reunidos verifica-se que 72,5% dos atores indicam o destino 

como responsável pelo seu sofrimento, enquanto este fato se en-

contra em somente 45% dos observadores· Ao mesmo tempo que por 

um lado os atores apontam em 15% dos casos a explicaç~o no seu 

próprio comportamento inadequado, por outr<? entre os observado 

res verifica-se uma porcen·tagem em 47,5% para esta categoria. 

Mais uma vez, ao se considerar essas categorias como 

internas ou externas encontra-se uma associaç~o significativa 

(X
2
=8,38;p<.01) entre o fato do sujeito ser ator ou observador 

e a opç~o por uma destas duas classes de respostas para expli -

caI' os eventos. Tal como preconizado pelas hipóteses de Jones 

e Nisbett (1972), e como pode ser visualizado na tabela a se-

guir, os atores indicam mais as explicações externas para justi 

ficar o abatimento sobre eles desta desgraça, enquanto os ooser 

vadores optam mais frequentemente pelos fatores internos aos 

atores. 

T ab . 52 - Frequência de e-:xp1icações internas ou ex-tern3.S, por suj ei tos ato

res e observadores ã questão IlPor que isto ocorreu com você/ele?" 

Fatores Fatores Total 
Internos Externos 

Ator 6 34 40 

Observador 19 21 40 

Total 25 55 80 
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Como se recorda, na introdução do problema central 

deste trabalho, que se refere ao uso das três teorias de atri -

buição de causalidade em eventos acidentais (Busca de Controle, 

Mundo Justo, Atribuição Defensiva), foi solicitado aos sujeitos 

a indicação de um valor variando de 1 a 3 a cada uma das três 

afirmativas baseadas nas três teorias em estudo, com o menor va 

lor representando a afirmativa que melhor explicasse o -porque 

de aquele evento ter ocorrido com eles ou com os atores dos 

quais ouviram as estórias. 

Os resultados fornecidos pelos sujeitos atores amput~ 

dos de membro inferior podem ser assim descritos em termos 
.. 

me-

dios: 

Tab. 53 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada teoria - su

jeitos atores éiIIputados de membro inferior 

Teorias I Médias 

Busca de Controle(BC) 2,76 

Mundo Justo (l-U) 2,04 

Atribuição Defensiva(AD) 1,20 

Os dados indicam a preferência destes sujeitos em pr~ 

meiro lugar pelas explicações baseadas na teoria de AD, em se

gundo por aquelas calcadas na teoria de MJ, e por último a refe 

rência aos postulados explicativos da teoria de BC. 

Quanto aos sujeitos atores amputados de membro supe -

rior, os resultados são bastante an~logos e seguem a mesma dire 

ção, conforme se pode observar: 
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Tab.54 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada teoria - Su

jeitos atores amputados de membro superior 

Teorias Médias 

Busca de Controle(BC) 2,53 

Muncb Justo (MJ) 2,20 

Atribuição Defensiva(~n) 1,27 

Considerando-se os sujeitos observadores dos casos de 

amputação de membro superior tem-se a seguinte ordem de 

pelas três teorias, em termos médios: 

-opçao 

T ab . 55 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada teoria - Su
jeitos observadores de amputados de membro inferior 

Médias 

Busca de Controle (BC) 1,64 

Mundo Justo (ill) -2,80 

Atribuição Defensiva(~n) 1,56 

A explicação calcada na teoria de AD, diferentemente 

das amostras de observadores anteriormente examinadas, é coloca 

da em p~imeiro lugar entre estes sujeitos, bastante 
... . 

proxlma 

daqueJa referente ~ teoria BC, ficando relegada ao ~ltirno lugar 

a explicação baseada na teol-.ia de HJ. Para a amostra de observa 

dores de sujeitos amputados de membro superior, a explicaçâo ba - -
seada na teoria de BC é colocada em primeiro lugar, quase por 

unanimidade, a calcada na teoria de AD em segundo e em último 

lugar a afirmativa representando a teoria do MJ, corno na tabela 

a seguir: 
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Tab.56 - Média dos valores c1assificatórios atribuídos a cada teoria - Su

jeitos ,observadores de amputados de membro superior 

Teorias Médias 

Busca de Contro1e(BC) 1,07 

M.mdo Justo (M]) 2,80 

Atribuição Defensiva (AD) 2,13 

Para os grupos totais de atores e observadores os re-

su1tados são bastante esclarecedores e demonstram diferenças 

significativas entre os dois grupos na indicação da preferência 

por uma ou outra explicação para os seus casos ou os casos .que 

analisavam, como se verifica na tabela seguinte: 

Tab. 57 - Média dos valores c1assificatórios atribuídos a cada teoria - Su

jeitos atores e observadores 

Teorias Medias Medias 
ator . observador 

Busca de Contro1e(BC) 2,68 1,40 

Mundo Justo01J) 2,10 2,80 

Atribuição Defensiva(AD) 1,22 1,77 

Segundo estes dados, os sujeitos atores nreferem ex -

p1icar a ocorrência dos eventos que os envolveram bom base na. teo 

rla de AD mais que os observadores (t=4,87;p<.01), que a ~u~~ 

cam em segundo lugar nasexp1icaç6es dos fa.tos. Ao mesmo tempo 

em segundo lugar para os atores encontra-se' a teoria do MJ, ta~ 

bém com diferença significativa para com o grupo de observado -

res (t=5,83;p<.Ol) que a coloca em último lugar entre suas pre-

ferencias. Em último lugar entre os atores e primeiro entre os 
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observadores está o emprego da teoria de BC, apresentando dife-

renças significativas (F=8,53;p < .01) entre os dois grupos. 

No que tange aos escores obtidos pelos sujeitos nas 

escalas de atribuiç~o de causalidade ao evento -viti~ado~. com 

base nas três teorias explicadoras destes fatos (busca de con -

tr01e, mundo justo e atribuição defensiva), as comparações reve 

laram resultados bastante esclarecedores. 

Os sujeitos amputados de membro inferior utilizam-se 

em média de 13,24 explicações, entre as 30 propostas independe~ 

temente das três teorias, para atribuir a causa aos eventos que 

os atingiram. A análise de variância RBD considerando os esco -

res dos mesmos sujeitos em cada u~a das três teorias, mostrou 

existirem diferenças significativas (F=48,87;p<.Ol) para este 

mesmo grupo na frequência de emprego das três teorias na atri -

buiç~o de causalidade aos eventos considerados. 

Assim, eles preferem em primeiro lugar utilizar as 

afirmações baseadas na teoria de AD para explicação de seu caso, 

sendo esta preferência (X=7,84) significativamente superior 

(t=26,53;p<.01) aos escores obtidos na teoria do MJ (X=2,80),e~ 

ta colocada em segundo lugar, e mais ainda (t=6,89;p<.Ol) com 

respeito ã teoria de BC (X=2,60) colocada em terceiro e último 

lugar na preferência para explicação dos eventos. A diferença, 
~ 

entre os escores nas escalas das teorias de MJ e BC e muito pe-

quena e n~o atinge níveis de significação estatística (t=O,36; 

p=n.s.) 

Os sujeitos amputados de membro superior valem-se, em 

média, de 13,07 afirmativas, entre as 30 propostas para expli-
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car as ocorrências co~ sua pessoa. O estudo das diferenças no 

emprego das 'três teorias por parte dos mesmos suj ei tos para ex 

plicar os eventos pelos quais passaram, mostra claramente que 

as mesmas são significativas (F=36,13;p<.01) do ponto de vista 

estatístico. 

Comparando-se as três teorias duas a duas verifica

se que os sujeitos amputados de membro superior, do mesmo modo 

que aqueles amputados de membro inferior, preferem empregar a 

teoria de AD com maior intensidade (X=7,13) para explicação 

das ocorrências com sua pessoa, com diferenças significativas 

(t=12,06;p<.01) sobre os escores da teoria do mundo justo 

(X=3,27) postada em segundo lugar na preferência, e mais inten

samente ainda (t=7,82;p<.Ol) em relação aos escores obtidos nas 

escalas da teoria de BC (X=2,67), sendo a diferença entre a 

teoria do MJ e BC bastante reduzida, não atingindo níveis de 

significação estatística (t=O,95; p=n.s.). 

Se considerarmos os dois grupos de amputados de mem

bro inferior e superior conjuntamente, verifica-se , que este 

grande grupo de amputados (atores) vale-se em média de 13,18 i

tens, entre os 30 propostos independentemente de cada uma das 

três teorias, para explicar os eventos traumatizantes que os vi 

timaram. O estudo do emprego de cada uma das três teorias pro

postas (BC, MJ e AD) para explicar a causalidade dos eventos de 

monstra existirem diferenças significativas (F=8l,6;p<.Ol)entre 

os escores relativos às escalas de cada uma das três teorias. 

An~lise posterior pode demonstrar que esses sujeitos 

se valem em primeiro lugar dclS afirmações calcadas na teoria de 

AD (X=7,58) que apresentam superioridade significativa(t=l3,53; 
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p<.Ol) sobre os escores da teoria do MJ (X=2,98) colocada em 

segundo lugar, e maior distância positiva ainda em relação aos 

escores obtidos na escala da teoria de BC (X=2,62) colocada em 

último lugar na preferência destes sujeitos para explicação dos 

eventos com eles ocorridos (t=9,S4;p<.01). Apesar de estar colo 

cada em segundo lugar na prefe!~ncia dos sujeitos, a teoria do 

MJ não apresenta diferenças significativas (t=0,89;p=n.s.)sobre 

a teoria de BC, sendo os escores médios das duas bastante próxi 

mos. 

Entre os sujeitos observadores dos casos de amputados 

de membro inferior, observa-se a utilização média de 14,80 afir 

mações entre as 30 propostas, para explicar a causa das ocor-

r~ncias dos casos de atores que lhes foram relatados. Quando se 

consideram os escores em cada uma das tr~s teorias, verifica-se 

a exist~ncia de diferenças significativas (F=13,29;p<.01)na sua 

utilização por parte dos mesmos sujeitos para a atribuição de 

causalidade das ocorr~ncias envolvendo a pessoa do ator. 

Assim, os escores na escala contendo afirmações base~ 

das na teoria de BC (X=7,32) apresentam superioridade significa

tiva (t=2,26;p<.OS) em relação ~queles referentes ~ teoria de 

AD (X=4,72) e maior ainda (t=S,S6;p<.01) ao se considerar a teo 

ria do MJ (X=2,76). Ao mesmo tempo os escores da teoria de AD 

apresentam-se superiores (t=3,21;p<.01) aos relativos ã teoria 

do MJ. 

Quanto aos sujeitos observadores dos casos de amput~ 

dos de membro superior, constata-se que os mesmos valem-se, em 

média, de 16,00 explicações, independentes das três teorias pr~ 

postas, para a atribuiç~o de causalidade aos fatos que vitima -
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ram os atores. O emprego de afirmativas relacionadas a cada uma 

das três teorias é significativamente (F=54,6;p<.01) diferen-

ciado para os mesmos sujeitos, havendo nítida preferência pelas 

afirmativas da teoria de BC, o que faz com que os escores obti

dos nas escalas referentes a esta teoria (X=9,40) sejam signifi 

cativamente (~=8,82;p<.01) superiores aos relativos i teoria de 

MJ (X=3,40), e mais ainda (~=10,02;p<.01) iqueles da teoria 

AD (X=3,20). Os escores da escala relativa i teoria do MJ 

de 

-sao 

apenas pouco superiores aos da teoria de AD e esta diferença 

não apresenta maior significação (~=0,28;p=n.s.) para que se a 

considere. 

Os dois sub-grupos de observadores em conjuoto empre

gam em média 15,25 afirmações, entre as 30 propostas, para ex -

plicação dos acontecimentos com os atores dos quais ouviram os 

relatos. 

Quando se consideram os resultados das escalas repre-

sentativas de cada uma das três teorias em estudo, verificam-se 

diferenças significativas (F=35,5;p<.01) no emprego das mesmas 

para a atribuição de causas aos eventos que estes sujeitos ob -

servadores apreciaram. Os escores maiores referem-se i teoria 

de BC (X=8,10) e apresentam-se como significativamente superio

res (t=4,94;p<.01) aos relativos ~ teoria de AD (X=4~5)~, mais . . 
~ 

ainda ~queles que se referem ~ teoria do MJ (X=3,00) .: (t=8,79; 
~ 

p<.Ol). Ao mesmo tempo são observadas diferenças significativas 

(t=2,35;p<.05) entre os escores da teoria de AD e os da teoria 

de MJ, com superioridade dos primeiros. 

Tomando-se os grupos de atores e observadores,e com-
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parando-se os seus resultados, verifica-se, a exemplo do que 

tem ocorrido ao longo deste trabalho e comprovando as hipóteses 

levantadas, a existência de diferenças significativas entre o 

comportamento geral de um e de outro grupo. Assim, a . respeito 

dos escores nas escalas das três teorias de atribuição de causa 

lidade a eventos vitimadores" os sujeitos atores (X=7,58) si~ 

nificativamente (t=6,67;p<.OI) obtêm escores superiores aos su

jeitos observadores (X=4,15) na teoria de AD, enquanto os obser 

vadores apresentam resultados (X=8,10) muitas vezes superiores 

(t=8,98;p<.01) àqueles dos sujeitos atores (X=2,62) na teoria 

de BC. O emprego da teoria do MJ, como sempre tem sido mostrado, 

menor que o das outras teorias, não apresenta diferenças(~0,04; 

p=n.s.) entre os escores de sujeitos atores (X=2,98) e observa-

dores(X = 3,00). 

O estudo das correlações entre os escores dos mesmos 

sujeitos, considerados em seus diversos grupos, nas escalas re-

ferentes às três teorias, mostra haver álguma correlação positi 

va não significativa, entre a teoria de BC e MJ, índices mais 

altos e negativos entre BC e AD e praticamente nenhuma relação 

entre AD e MJ, conforme pode ser verificado na tabela seguinte: 

Tab.58 - Coeficientes de correlação entre as três teorias de atribuição de 

causalidade, para gr~pos de atores e observadores 

Teorias Atores Observadores 

BC x MJ 0,32 0,15 

BC x AD -0,23 -0,58 

MJ x AD 0,05 0,16 
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A obtenção de correlações significativas entre as 

três teorias é muito difícil, dado que os escores dependem mui 

to da natureza dos eventos ocorridos, observando-se com fre 

quência casos de sujeitos utilizando-se bastante de duas ou três 

teorias, e outros casos de sujeitos valendo-se muito de uma e 

pouco de outras duas, e casos onde os sujeitos empregam 

as três teorias. 

Ao se considerar a relação entre os escores 

pouco 

.obtidos 

nas três teorias e o quanto se julgam culpados ou aos atores pe 

los eventos, e também' o quanto acreditam que poderia ter sido 

evitada a ocorrência do evento, alguns resultados importantes 

aparecem, como se verifica na tabela a seguir: 

T ab . 59 - Coeficientes de correlação entre as três teorias de atribuição de 

causalidade, e quanto o ator foi culpado e quanto podia ter evita 

do o ocorrido. 

Ator Ator Ator Observa- Observa - Observa-
Membro Membro Todos dor mem- dor mem- dor Todos Inferior Superior bro infe bro supe-. -rlor rlor 

Teoria BC x quanto 0,72 0,26 0,58 0,71 -0,02 0,70 
foi culpado 

Teoria BC x quanto 0,80 -i: 0,68 0,89 -* 0,90 
podia evitar 

Teoria MJ xquanto 0,07 0,61 0,27 0,02 0,27 0,11 
foi culp3.do 

Teoria MJ x quanto 0,31 - 0,20 0,05 - 0,08 
podia evitar 

Teoria PJ) xquanto -0,48 0,15 -0,26 -0,69 -0,28 -0,65 
foi culpado 

Teoria PJ) x quanto -0,41 -~\ -0,25 -0,74 -:" -0,65 
podia evitar 

Quanto foi culpa- 0,80 -~'; 0,62 0,86 ,'. 0,82 - . 
do x quanto podia 

evitar 

(:'·)Não existe a }X)ssibilidade de se determinar a correlação por não haver v~ 
riabilid3de em UJffi das medidas 
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Observando-se os dados contidos na tabela anterior 

constata-se a predominância, na maioria dos grupos, de correIa 

ção significativas e positivas entre os escores na teoria BC e o 

quanto os sujeitos acreditam que sejam (ou os atores) culpados 

e/ou que poderiam (ou os atores) ter evitado o que ocorreu, mos 

trando a interdepend~ncia destas tr~s medidas,' enquanto, na 

maior parte das vezes, não são observadas correlação significa-

tivas entre os escores na teoria de MJ e nas duas outras variá-

veis. Por outro lado os escores na escala da teoria de AD apr~ 

sentam correlações significativas e negativas, na malor parte 

das vezes,com os escores nas questões relativas a quanto o sujeito se jul-

ga (ou os atores) culpado pela ocorrência do evento e o quanto acredita que 

poderia (ou os atores) ter evitado o mesmo,indicando a depend~ncia entre 

estas tr~s medidas. Por Últirro,e corro se esperava,em todos os grupos oE, 

serva-se a exist~cia de correlações positivas muito altas entre o quan 

to o sujeito cre que tenha sido o culpado pelo evento e o qU<?TIto acha que 

poderia t~-lo evitado, tanto entre atores corro observadores. 

Comparando-se resultados obtidos por atores e observ~ 

dores nas tr~s teorias, verifica-se a predominância de correla-
..;. 

çoes positivas entre os escores de ambos os grupos, exceto no 

caso de amputados de membro superior, onde as correlações entre 

atores e observadores destes casos assim se apresentam:busca de 

controle -0,22; mundo justo -0,35; atribuição defensiva -0,44 ; 

indicando oposições na variabilidade dos julgamentos de um e ou 

tro grupos. 

Outro aspecto estudado neste trabalho refere-se a al-

gumas características pessoais dos sujeitos que dele participam 

e que envolvem medidas de crença no mundo justo, sentimento de 
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auto-estima, locus de controle, e sentimento de religiosidade. 

Essas medidas, como visto anteriormente, tem a finalidade de 

investigar a possível relação destas características com os pr~ 

cessos de atribuição de causalidade (tanto por atores como por 

observadores) e de aceitação e combate à situação de limitação 

enfrentada pelos sujeitos. 

Os grupos de atores amputados de membro inferior e de 

membro superior não apresentam diferenças significativas em ne 

nhuma dessas quatro variáveis, o mesmo ocorrendo com os dois 

grupos de sujeitos observadores. Entretanto, ao se consideraras 

diferenças entre atores e observadores como um todo,algumas di 

ferenças aparecem e merecem agora ser consideradas, ainda que 

sejam lembradas as enormes limitações à permissão deste tipo 

de comparação, dado que os grupos de atores e observadores -nao 

receberam tratamento tão cuidadoso que permitisse o perfeito em 

parelhamento de sujeito a sujeito em muitas variáveis importan-

teso Acredita-se, entretanto, que estes -achados devam ser consi 

derados pois poderão auxiliar na compreensão dos fenômenos estu 

dados neste trabalho. 

Assim, são observadas diferenças significativas 

(t=5,59;p<.Ol) entre os grupos de atores e observadores nas me-

didas de sentimento de auto-estima, com os observadores obtendo 

escores médios (X=11,4) mais elevados que os sujeitos atores 

(X=8,38), ocorrendo o mesmo fato com respeito ao locus de con -

trole, onde os observadores comportam-se significativamente mais 

(t=3,43;p<.Ol) como internos (X=7,30) do que os atores (X=9,12). 

Entretanto não são observadas diferenças significativas entre 

os resultados de atores (X=8,22) e observadores (X=8,50) na es-
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cala de crença no mundo justo (t=0,64; p=n.s.) bem como naquela 

referente ao sentimento de religiosidade (X=11,45 para os ato -

res e X=11,30 para os observadores, t=0,24; p=n.s.). 

Considerando-se as correlações entre os escores nas 

três teorias de atribuição de causalidade em estudo, e as medi-

das pessoais dos sujeitos em crença no mundo justo, sentimento 

de auto-estima, locus de controle e sentimento de re1igiosida-

de, observam-se os resultados seguintes para os diversos grupos 

de sujeitos: 

T ab . 6 O-Coeficientes de correlação entre as três teorias de atribuição de 

causalidade e medidas psicológicas dos sujeitos. 

Ator Ator Ator Observa- Observa- Observa-
membro membro Todos cbr mem dor mem dor to-

inferior superior bro :infe bro supe dos 
rior - . -rlor 

Teoria BC x MJ -0,12 0,28 0,01 0,28 0,19 0,16 

N:. -0,23 -0,17 -0,20 -0,08 0,00 -0,13 

LC 0,17 -0,23 0,07 -0,15 -0,29 -0,07 

ReI -0,01 0,48 0,14 -0,23 0,15 -0,20 

Teoria MJ x MJ 0,05 -0,18 -0,06 0,33 0,29 0,29 

N:. -0,36 0,00 -0,22 -0,26 -0,36 -o 31 -'-
LC 0,20 0,00 0,15 0,41 0,42 0,42 

ReI 0,24 0,00 0,15 0,18 0,20 0,17 

Teoria PJ) x MJ 0,16 0,41 0,27 -0,31 0,18 -0,11 

N:. -o 45 -'- -0,23 -0,34 -0,18 -o 46 -'- -0,19 

LC 0,11 -0,19 -0,02 0,33 0,63 0,36 

ReI 0,39 0,08 0,28 0,21 0,21 0,22 
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Nota-se claramente a predominância de correlação mui

to baixas entre as variáveis consideradas, mas mesmo assim po -

dem ser observadas algumas relações interessantes. Assim,os es 

cores na teoria de BC apresentam somente para um grupo relação 

com o sentimento de religiosidade, o que pode ser também ocas 10 

na1. A respeito dos escores da teoria MJ, elas mostram alguma 

relação com crença no mundo justo, mas somente para os sujeitos 

observadores, relações negativas para com o sentimento de auto-

estima e para os sujeitos observadores relações positivas e 

mais altas com o locus de controle. 

Os escores na teoria AD mostram algumas relações po-

sitivas para os sujeitos atores com a crença no mundo justo e 

relações negativas entre os sujeitos observadores; relações ne-

gativas com o sentimento de auto-estima~ correlações positivas, 

entre os observadores, com 10cus de controle; algurr.as relações 

positivas com o sentimento de.re1igiosidade. 

Devem ser mencionadas ainda tendências de relações en 

tre algumas dessas medidas pessoais e o quanto o sujeito se ju! 

ga (ou o ator) culpado pelo ocorrido, e o quanto acredita 

poderia ter evitado (ou o ator) o acontecido. Assim são observa 

das: correlação negativa de -0,35 entre quanto se julga culpado 

e crença no mundo justo para os atores amputados de membro ln

ferior, e correlações de 0,33 e 0,53 entre as mesmas variáveis 

para os observadores de amputados de membro inferior e superlor 
, 

respectivamente; correlação de -0,22 entre quanto se julga cu 1-

pado e sentimento de religiosidade para os sujeitos amputados de 

membro inferior; correlações de -0,21 entre os sujeitos atores 

amputados de membro inferior, e de 0,44 entre os observadores 
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dos mesmos sujeitos entre o quanto poderia ter sido evitado o 

evento e a crença no mundo justo. 

Analisando-se as respostas dos sujeitos atopes, pois 

somente eles oferecem estes dados, às questões que pretendiam 

verificar a avaliação (uma coisa ruim, uma coisa boa) que fa

ziam da limitação que sofreram, bem como da situação em que se 

encontram hoje (se est~o felizes ou não e quanto) não são obser 

vadas diferenças significativas entre os grupos de amputados 

de membro inferior e de membro superior. Entretanto os amputa -

dos de membro inferior apresentam, ainda que sem atingir níveis 

de significação estatística (t=I,26;p=n.s.), urna avaliação malS 

positiva (X=I,96) dos eventos que lhes ocorreram do que os su-

jeitos amputados de membro superior (X=I,67). O mesmo ocorre 

quando apresentam indicação de sua situação atual, com os ampu

tados de membro inferior sentindo-se pouco mais felizes(X=2,96) 

do que aqueles amputados de membro superior (X=2,73), de onde 

pode ser retirado que a amputação de membro superior é vista 

corno pior do que a amputação de membro inferior, ainda que as 

diferenças entre os grupos nao atinjam níveis de significação 

estatística (t=I,05;p=n.s.). 

As correlações entre as avaliações efetuadas pelos su 

jeitos atores da perda que sofreram, bem como da situação em 

que se encontram no momento, e os escores nas teorias de atri

buição de causalidade, nas medidas pessoais dos sujeitos, e no 

quanto acreditam que tenham sido culpados ou que pudessem ter 

evitado o ocorrido, mostram resultados interessantes, ainda 

que haja predomin~ncia de coeficientes não atingindo níveis de 

significação estatística, e que são expressos nas tabelas se 
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guintes: 

T ab • 61 - Coeficientes de correlação entre as avaliações das perdas sofri 

das pelos sujeitos e outras variáveis. 

Variáveis Ator amputado Ator amputado Ator Todos membro inferior membro suoerior 

Teoria de BC 0,22 -0,18 0,10 

Teoria de MJ -0,11 -0,10 -0,13 

Teoria de PJ) -0,47 -0,48 -0,40 

Escala de crença no -0,25 -0,33 -0,24 mundo justo 

Sentimento de Auto-Estima 0,27 0,64 0,42 

LDcus de Controle -0,40 0,57 -0,10 

Sentimento de Religiosi- -0,08 -0,05 -0,06 dade 

Quanto foi culpado 0,33 -0,05 0,18 

Quanto podia ter evitado 0,18 _~t( 0,18 

Situação atual 0,27 0,70 0,47 

(~';) Não existe a possibilidade de se determinar a correlação por não l'aver 

variabilidade em uma das medidas. 

Tab.62 - Coeficientes de correlação entre a avaliação da situação em que 

se encontra o sujeito no momento(situação atual)e outras variá-

vels. 

Variáveis Ator amputado Ator amputado Ator Todos membro inferior membro superior 

Teoria de BC -0,24 -0,28 -0,23 

Teoria de MJ -0,21 -0,10 -0,18 

Teoria de PJ) -0,38 -0,31 -0,29 

Crença no mundo justo 0,15 0,09 0,14 

Sentimento de Auto-Estima 0,59 0,64 0,61 

Locus de Controle -0,24 0,54 0,04 

Sentimento de Religiosi:. 0,16 -0,03 0,08 dade 

Quanto foi culpado -0,27 0,15 -0,08 

Quanto podia ter evitado -0,33 -';~ 0,18 

(*) Não existe a possibilidade de se determinar a correlação por não haver 

variabilidade em urna das medidas. 
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A primeira constatação que pode ser efetuada com base 

nos dados expressos anteriormente é a predominância de correla 

ções·negativas entre os escores nas três teorias e aqueles rela 

tivos ~ avaliação de perda sofrida e da situação em que se en-

contram os sujeitos no momento, parecendo ocorrer que quanto 

maiores explicações encontrem para os eventos que se lhes abate 

ram, mais lamentem a perda e mais infelizes se sintam, ou Vlce-

versa) quanto menos lamentem a perda e menos infelizes se sintam 

menos conseguem explicar o ocorrido. É particularmente verdadei 

ro que, quanto mais o sujeito atribui aos outros a ocorrência 

dos fatos, mais grave acha que foi a sua perda e ~alS infeliz 

se sente no momento, ou vice-versa. 

Mostram também esses resultados,relações, ainda que 

não significativas do ponto de vista estatístico, para os sUJe~ 

tos amputados de membro inferior (para os de membro superior não 

existem relações mais relevantes), entre o quanto o sujeito a -

credita que foi culpado e o quanto poderia ter evitado o ocor -

rido, e as avaliações da perda e da situação em que se encontra 

no momento. Assim, esses sujeitos quanto mais se julgam culpa -

dos pelo ocorrido e mais acreditam que poderiam ter evitado o 

que aconteceu, menos avaliam a perda como ruim (acham que -nao 

foi uma coisa tão ruim, ou mesmo, foi mais ou menos) ,mas se sen 

tem mais infelizes. 

Observam-se também correlações altas e positivas en

tre a avaliação da perda e a situação atual, isto é, se o sujei 

to acredita que a perda foi grave sente-se infeliz, e quanto 

mais acredita que a perda foi leve mais feliz se encontra no mo 

mento. 
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Considerando-se as medidas pessoais observam-se altas 

correlações positivas entre o sentimento de auto-estima e a 

avaliação da perda e a situação atual, isto é, quanto maior o 

sentimento de auto-estima do sujeito mais ele acha a sua perda 

urna coisa até certo ponto boa, acredita que foi mais leve a peE 

da, e mais feliz se sente no momento. 

Alguns outros dados fornecem indicações, bastante in-

seguras é certo, mas que podem servir de indícios, de que mais 

o sujeito acredita num mundo justo mais ele avalia a ocorrência 

corno negativa. 

Quanto ao locus de controle, situação curiosa aconte-

ce: os escores apresentam correlações negativas com as duas va-
.. \ 

riáveis consideradas para os sujeitos amputados de membro infe-

rior e correlações positivas para os amputados de membro supe-

rior. Isto é, para os casos de perda de membro inferior quanto 

mais externo o sujeito é, mais acredita que o evento tenha sido 

ruim e mais infeliz se sente agora; por outro lado entre os su-

jeitos amputados de membro superior~quanto mais externo 

sujeito menos avalia negativamente a perda e mais feliz se sen-

.. 
e o 

te no momento. 

A respeito do sentimento de religiosidade nenhuma re 

lação de maior vulto foi detectada e por isso não merecem comen 

tários os resultados registrados nas tabelas anteriores. 

Os dados a respeito das respostas de combate (c.oping 

ne~pon~e~) entre os sujeitos atores amputados, obtidos a partir 

de entrevistas com os t~cnicos dos centros de reabilitação pro-

fissional, apresentam distribuições equitativas de bons e maus 
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em respostas de combate, entre os grupos de amputados de membro 

inferior ou de membro superior,. corno se verifica na tabela a se 

guir: 

T ab . 63 - Distribuição de suj ei tos atores amputados de membro inferior e su 

perior entre os bons e ffi3.US em respostas de combate. 

Comportamento Amputados membro Amputados membro Total de combate inferior superior 

Bom 12 7 19 

Mau 13 8 21 

Total 25 15 40 

Analisando-se o comportamento dos grupos de bons e 

maus nas respostas de combate observam-se algumas diferenças 

ainda que a maioria não significativa, podendo indicar alguns 

dados importantes. Assim, a respeito dos escores nas três teo-

rias de atribuição de causalidade, os sujeitos bons em respos -

tas de combate obtêm escores mais elevados na teoria de BC 

(X=3,16) que os maus (X=2,14), ainda que estas diferenças -nao 

atinjam níveis de significação estatística (t=1,22~p=n.s.); al

cançam menores resultados na teoria do mundo justo (X=2,74 para 

os bons e X=3,19 para os maus, t=0,85; p=n.s.) e na teoria de 

AD (X=7,42 para os bons e ~=7,71 para os maus,t=0,64; p=n.s.), 

-todas essas diferenças pequenas e nao significativas. 

A respeito das variáveis pessoais encontram-se apenas 

diferenças significativas nos escores de auto-estima, quando os 

sujeitos que se comportam como bons nas respostas de combate 

obtêm maiores escores (X=lO,OO) do que os sujeitos que se apre-
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sentam como maus nas respostas de combate (X=6,90) (t=2,B7; 

p<.OS). Não se observam diferenças significativas nos escores 

de crença no mundo justo (X=B,47 para os bons e X=B,OO para os 

maus em respostas de combate, t=O,7l;p=n.s.), locus de controle 

(X=9,63 para os bons e X=9,14 para os maus, t=O,70;p =n.s.) e 

sentimento de religiosidade (X=11,32 para os bons e X=11,S7 pa 

ra os maus, t=O,27;p=n.s.). 

Ainda, os sujeitos amputados classificados como bons 

em respostas de combate julgam-se mais culpados pelo evento com 

eles ocorrido (X=1,B9S)do que aqueles classificados como maus 

nas respostas de combate (X=1,09S) (t=2,42;p<.OS)e mesmo -nao 

sendo significativa a diferença (t=1,16; p=n.s.) os bons em res 

postas de combate acreditam mais (X=1,63) que poderiam ter evi

tado o que aconteceu, do que os maus (X=1,19) nesta medida. 

Por último, os bons em respostas de combate avaliam 

como menos negativas (X=2,OO) as ocorrências que se lhes abate-

ram, do que os maus (X=1,7l), ainda que esta diferença não se 

apresente como significativa (t=1,26; p=n.s.), não sendo obser-

vada diferença de maior amplitude no que tange a situação em 

que o sujeito diz se encontrar no momento (X=2,9S para os bons 

em respostas de combate, X=2,Bl para os maus, t=O,20;p=n.s.). 
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5.2.3 - SUJEITOS CEGOS 

Dentro do grupo de sujeitos cegos totais e bilate-

rais serao considerados dois sub-grupos: um constituído de su 

jeitos que já nasceram cegos ou se tornaram cegos até os 5 

anos de idade, aqui denominados "sujeitos cegos congênitos" e 

compreendendo 13 sujeitos; outro composto de 22 sujeitos que 

enxergaram normalmente, ou com deficiências aceitáveis, até 

os 5 anos e que perderam a visão após esta idade. Como em to-

do este trabalho, igual número de sujeitos, emparelhados a 

estes em idade e nível sócio-econômico~cultural, funcionaram 

como observadores, respondendo às mesmas questões e escalas 

após ouvirem o relato da situação e da perda sofrida pelo 

sujeito ator. 

Solicitados a indicar, em primeiro lugar, o que ou 

quem teria sido o responsável pela ocorrência que o 

situação em que se encontra, os sujeitos dos dois 

levou -a 

sub-gru-

pos, e do grupo como um todo, ofereceram respostas que -apos 

agrupadas nas sete categorias comuns a todos os grupos permi-

tiram obter a seguinte distribuição de frequência de mençao 

de cada categoria. 
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Sujeitos Atores. 
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CATEGORIAS Congênitos Adquiridos Total 

F % F % F % 

1. Pais e f aJIÚlia, hereditariedade, 
tipo de criação. 7 53,8 3 13,6 10 28,6 

2. Outras pessoas (incluindo a pró-
pria vítima.) ~': 3 23,1 3 13,6 6 17,1 

3. Sociedade, governo, entidades, 
empresas. - - - - - -

4. Falta de recursos da faJIÚlia ou 
do lugar, situação econômica. 2 15,4 3 13,6 5 14,3 

5. Destino, acaso, Deus, fatalida-
de, azar. 1 7,7 3 13,6 4 11,4 

6 . Comportamento ou característica 
do proprio ator. - - 6 27,3 6 17,1 

7 . Castigo, outra geração - - 4 18,2 4 11,4 

T o t a 1 13 22 35 

* - casos de ppesos 

Analisando-se os resultados verifica-se que o grupo 

de sujeitos cegos congênitos, em 53,8% dos casos atribuem a 

responsabilidade aos pais e família pelo fato de ter nascido 

ou ficado cego nos primeiros anos de sua vida, em geral deco~ 

rente de maus cuidados ou de moléstias em geral. Em segundo 

lugar aparece a mençao a outras pessoas, em 23,1% dos casos, 

aí incluindo-se os médicos que assistiram ao sujeito, pes-

soas que cuidavam da criança na ausência da mãe. 

A falta de recursos da família ou do lugar onde vi-

viam, de recursos econômicos, de assistência médica, nível 
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cultural muito baixo para detectar as rroléstias nas primeiras 

etapas de instalação, foram mencionados em 15,4% dos casos 

pelos sujeitos cegos congênitos, restando apenas uma mençao 

ao destino, azar, acaso, Deus, como explicação do ocorrido. 

Lembra-se a ausência total de indicação da categoria referen-

te às causas internas do próprio sujeito como determinantes 

da ocorrência, dado que ou o individuo já nasceu cego ou fi

cou nesta situação na primeira fase de sua vida, onde efetiva 

mente não podia exercer nenhum controle sobre os eventos que 

se apresentavam. 

Entre os sujeitos cegos adquiridos, 13,6% indicam 

os pais e família como responsáveis pela sua situação, enquan 

to outros tantos apontam as outras pessoas, os médicos, os c~ 

nhecidos. A falta de recursos econômico-culturais é menciona

da também em 13,6% das vezes, o mesmo ocorrendo com a catego

ria "destino, acaso". 

Entretanto, e diferencialmente dos sujeitos cegos 

congênitos, 27,3% admitem a responsabilidade pessoal na deter 

minação dos eventos com eles ocorridos, e 18,2% apontam a 

origem dos fatos que lhes ocorreram para as falhas em outras 

gerações anteriores à sua, ou a um castigo para sua pessoa. 

No grupo de atores como um todo, observa-se a pre

dominância da atribuição de responsabilidade aos pais, segui-

do dele mesmo e de outras pessoas, da falta de recursos, e do 

destino, outra geraçao ou castieo. Tais dados compreendem, de 

outra forma, a atribuição de responsabilidade em 83% dos ca-

sos a fatores externos e somente em 17% dos casos a indica-
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Para os sujeitos observadores os resultados 

sentam a seguinte distribuição: 

Tabela 65 - Frequência de Atribuição Causal a cada Categoria -

Sujeitos Observadores. 
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apre-

CATEGORIAS Congênitos Adquiridos Total 

--
F % F % F % 

1. Pais, família, hereditariedade, 
tipo de criação. 7 53,8 15 68,2 22 62,9 .. 

2. Outras pessoas*(incluindo a pró-
pria ví tlirB ) • 5 38,5 2 9,1 7 20 

3. Sociedade, governo, entidades, 
# empresas. - - - - - -

4. Falta de recursos da família ou 
do lugar, situação econômica. - - - - - -

5. Destino, acaso, Deus, fatalida-
de, azar. 1 7,7 1 4,5 2 5,7 

6. Comportamento· ou característica 
do próprio ator. - - 4 18,2 4 11,4 

7. Castigo, outra geração. - - - - - -

-
T o t a 1 13 22 35 

* Casos de presos 

Os observadores de sujeitos cegos congênitos, vale~ 

do-se de apenas três categorias, em 53,8% dos casos apontam 

os pais como os responsáveis pelas ocorrências que atingiram 

esses sujeitos, em 38,5% das vezes culpam os médicos, enfer-
i 

meiros, restando somente uma indicação para a categoria envol 

vendo o Destino. 



301 

Entre os observadores de sujeitos cegos adquiridos 

as respostas à indicação do responsável pelo evento envolve 

quatro categorias, sendo 68,2% relativas à culpa dos pals, 

9,1% às outras pessoas, um caso de menção ao DesLino, sendo o 

pr6prio sujeito indicado como responsável pela - . ocorrenCla em 

18,2% das vezes. 

Para o grupo de observadores como um todo verifica

se malor atribuição de responsabilidade pela ocorrência aos 

pais e família, com 62,9% das citações, vindo a seguir as ou-

tras pessoas com 20%ppr6prio ator com 11,4% e por último o 

destino com apenas 5,7% das indicações. 

Comparando-se o grupo de atores e observadores como 

um todo pode-se verificar, em primeiro lugar, que os atores 

se valem de maior número de categorias (6) do que os observa 

dores (4) para a explicação dos eventos, e que os atores cul 

pam menos seus palS e familiares do que o fazem os sujeitos 

observadores. Ao mesmo tempo, e curiosamente contrário as hi-

p6teses formuladas, os atores culpam mais a si mesmos pelo 

ocorrido do que o fazem os observadores: acontecendo o mesmo 

com o destino, mais apontado por atores que por observado-

res. Por último, os atores mencionam em número significativo 

a falta de recursos, o castigo e gerações anteriores, ambas 

omitidas totalmente das atribuições dos sujeitos observado-

res. 

o segundo aspecto estudado com os sujeitos cegos e 

seus observadores, envolve o quanto acreditava~~~ __ 9tor 

!eria~~~~_culpado pelo que aconteceu. Atentando para as res-
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postas dos sujeitos atores, constata-se diferença significa

tiva Ct= 2,23;p < .05) entre os grupos de sujeitos cegos 

congênitos e aqueles adquiridos, com os primeiros consideran 

do-se nada culpados (X = 1,00), e os adquiridos julgando-se 

mais culpados pela ocorr~ncia do evento (X = 2,04). A mesma 

tendência, sem no entanto atingir níveis de significação es

tatística (t= 1,89;p = n.s) é verificada entre os sujeitos 

observadores, com aqueles referentes aos congênitos atribuin 

do menor. (X= 1,00) culpa aos atores do que os relativos aos 

cegos adquiridos (X= 1,73). 

Ao se comparar atores e observadores, contrariamen 

te ao que se esperava, não são observadas diferenças entre 

essas duas classes de sujeitos, tanto para os sub-grupos de 

cegos congênitos ex= 1,00 para atores, X= 1,00 para observa 

dores, t = O, p= n.s), como para o de cegos adquiridos (X=2,04 

para atores, X= 1,73 para observadores, t =0,67 p= n.s) e p~ 

ra os grupos gerais de atores ex= 1,66Y e observadores ( 

.X= 1,46)(t= 0,64 p=n.s). 

A atribuição de importância na explicação do seu 

caso particular a cada um dos quatro fatores propostos aos 

sujeitos (eu/ele,outros, situação, acaso) produziu resulta-

dos bastante interessantes e que são agora focalizados, lem 

brando que quanto menor o valor médio, maior a 

daquele fator na explicação do que ocorreu. 

importância 

o grupo de sujeitos atores cegos atribuiu em média 

os seguintes valores a cada um dos quatro fatores: 
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Tabela 66 - ~dias de valores classificatórios atribuídos a cada fator 

Sujeitos Atores 

Fatores 

eu 

outros 

situação 

acaso 

Médias Congênitos 

3,92 

1,77 

1,92 

2,38 

Médias Adquiridos 

2,95 

2,27 

2,54 

2,23 

Como pode ser verificado, existem algumas diferen

ças no comportamento dos dois grupos, onde aquele de sujeitos 

cegos congênitos coloca os fatores de forma mais diferencia

da um de outro do que o grupo de sujeitos cegos adquiridos, 

que oferecem resultados discriminando menos os quatro fato

res. Assim, os cegos congênitos colocam em primeiro lugar os 

outros como culpados pelo que lhes ocorreu, vindo a seguir e 

nesta ordem: situação, acaso, e por último e bastante distan 

ciado o fator "eu". 

Já os sujeitos cegos adquiridos, sem muita diferen-

ciação entre os fatores,colocam em primeiro lugar o acaso, 

seguindo-se os outros, situação, e "eu"; com a distância en

tre o primeiro e o último fatores não atingindo nem a uma unl 

dade sequer. 

Para os grupos de sujeitos observadores as atribui

çoes médias a cada um dos quatro fatores é a seguinte: 
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Tabela 67 - Médias de valores classificatórios atribuídos a cada fator 

- Sujeitos Observadores. 

Fatores Médias Congênitos Médias Adquiridos 

Ele 3,92 3,00 

Outros 1,69 2,09 

Situação 2,54 2,00 

Acaso 1,85 2,91 

Novamente aqui para os observadores verifica-se mai 

or distinção entre os diversos fatores para os casos de ob-

servadores de cegos congênitos que adquiridos, para quem a 

diferença de importância entre os quatro fatores é muito pe-

quena. 

Os observadores dos sujeitos cegos congênitos colo-

cam em prlmelro lugar os outros como responsáveis pela ocor-

rência, vindo a seguir o acaso, a situação e bem distanciado 

o próprio ator. 

Entre os observadores dos adquiridos a situação 
A 

e 

colocada em primeiro lugar, vindo logo após os outros, o aca

so e por último, mas não muito distanciado, o próprio ator. 

Ao se comparar'em os grupos de atores e observadores 

como um todo, tem-se as seguintes médias de atribuição de re~ 

ponsabilidade a cada fator, e o resultado do teste de diferen 

ça entre as médias dos atores e observadores: 
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Tabela 68 - Médias de valores classificatórios atribuídos a cada fator 

- canparação de sujeitos atores e observadores. 

Fator Médias Atores Médias Observadores t p 

eu/ele 3,31 3,34 0~12 n.s 

outros 2,08 1,94 0,64 n.s 

situação 2,31 2,20 0,46 n.s 

acaso 2,28 2,51 0,96 n.s 

Como se observa as diferenças entre os grupos de 

atores e observadores - desprezível e em todos os quatro fato 

res, .levando-nos a considerar as atribuições de um e do ou-

tro grupo como idênticas, fato que contraria as hipóteses a 

respeito, os dados anteriormente expostos nesse mesmo estudo, 

e a hipótese de Jones e Nisbett (1972). 

Quando questionados a indicar o quanto poderiam ter 

evitado o que aconteceu, em uma escala âe 1 a 5, os sujeitos 

atores cegos congênitos ofereceram respostas na sua totalida 

de mostrando nenhuma possibilidade de evitar o ocorrido ex= 
1,00), o que é significativamente (t =2,00;p < .05) menor 

que a média obtida pelo grupo de cegos adquiridos (X= 1,86), 

que acredita com maior intensidade poder ter evitado o que 

aconteceu. 

Entre os sujeitos observadores, as respostas a es-

ta mesma questão indicam resultados bastante semelhantes com 

todos os observadores de cegos congênitos respondendo não ser 

possível evitar o que aconteceu (X= 1,00), e os observadores 
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de cegos adquiridos acreditando malS fortemente que as COlsas 

poderiam ter sido evitadas pelo ator (X= 1,95) (.t=2,28; P <.05). 

Ao se considerar o grupo total de atores e observa-

dores nao se observam diferenças entre ambos quanto àpossibi 

lidade de se evitar o que aconteceu (X=1,54 para atores, 

X= 1,60 para observadores, .t= 0,20p = n.s), o quede certa 

forma contraria as hipóteses levantadas anteriormente e os 

resultados já obtidos. 

A respeito do que deveria ter sido feito para 

se pudesse evitar o que aconteceu, aSSlm se distribuem as 

respostas dos sujeitos atores, considerando as diversas cate-

gorias formuladas: 

Tabela 69 - Frequência de iI1dicação de soluções para evitar a 

cia dos eventos vitirnadores- Sujeitos Atores. 

CATEGDRIAS Congênito Adquirido 

F % F % F 
--

1. Comportamento diferente de enti-
dades. - - - - -

2.Comportamento diferente de ou-
tros. - - - - -

3.Comportamento diferente da famí-

-ocorren-

Total 

% 

-

-

lia. 6 46,2 8 36,4 14 40 

4.Situação diferente da família,do 
lugar~ ou dele mesrro 3 23,1 3 13);6 6 17,1 

5.Comportamento diferente do 
ator - - 6 27,3 6 17,1 

6.Nada. 4 30,7 5 22,7 9 25,8 
_. 

T o .... a 1 13 22 35 lo 

--------
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Como se observa, os sujeitos cegos co~g~nitos, na 

maior parte das vezes (46,2%), indicam modificações no modo 

de conduta de elementos de sua família como forma de evitar 

o ocorrido, sendo que outros 23,1% pregam uma situação -so-

cio-econômico-cultural diferente da família ou do lugar em 

que viviam como forma de controle da ocorr~ncia destes fatos, 

de onde se pode generalizar dizendo-se que em 69% dos casos 

os sujeitos acreditam que as únicas modificações capazes de 

evitar o ocorrido estariam ao nível de sua família, seja no 

comportamento de seus membros ou em suas condições gerais de 

vida. Lembra-se que os outros 30,7% acreditam nada ser pos-

sível fazer para se evitar o que aconteceu. 

Entre os sujeitos atores cegos adquiridos 36,4% 

apontam modificações no comportamento geral da família e 

13,6% mudanças na situação geral da família, como forma de 

controle das ocorr~ncias das quais foram vítimas. Menos fre-

quentemente que os cegos cong~nitos, éstes acreditam em 

22,7% das vezes que não seria possível evitar o ocorrido e, 

curiosamente, 27,3% apontam para modificações em -sua pro-

pria maneira de agir como forma de evitar o que aconteceu. 

Para o grupo como um todo, tem-se que 40% pregam 

mudanças no comportamento geral da família, seguidos de 17,1% 

de opiniões defendendo a mudança nas condições gerais de Vl-

da e da família como forma de se controlar o que aconteceu, e 

ainda de uma parcela de 17,1% acreditando que as modificações 

deveriam ser realizadas em sua própria pessoa, no seu próprio 

modo de se comportar.Relevallte observar que 25,8% declaram nada 
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ser possível fazer para se evitar o que aconteceu. 

Quando se consideram as respostas dos sujeitos ob-

servadores, as frequências obtidas nas seis categorias formu-

ladas são as seguintes: 

Tabela 7 O - Frequência de indicação de soluções para evitar a -ocorren 

cia dos eventos vitirnadores. Sujeitos Observadores. 

------
CATEGORIAS Congênitos Adquiridos Total 

F % F % F % 

l.Comportamento diferente de enti-
dades. - - - - - -

2. Comportamento diferente de ou-
trDs. - - - - - -

3.Comportamento diferente de fa-
mília. la 76,9 13 59,1 23 õ5,7 

4.Situação diferente da família, 
do lugar, ou dele mesmo - - - - - -

5.Comportamento diferente do -
ator - - 7 31,8 7 20 

6.Nada. 3 23,1 2 9,1 5 14,3 

- ---" 
T o t a 1 13 22 35 

- -

A primeira constatação que se faz ao observar a ta 

bela anterior é que os sujeitos observadores se valem tão so-

mente de três categorias para expor suas idéias acerca da pr~ 

venção das ocorrências consideradas. Assim, os sujeitos obse~ 

vadores de cegos congênitos, como forma de controle desses 

eventos,apontam em 76,9% das vezes para maiores cuidados dis 

pensados pela família, seja na gestação da criança, seja nos 
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primeiros anos de vida, e em 23,1% das vezes acreditam nada 

ser possível fazer para se evitar o ocorrido. 

Entre os observadores de CE.gOS adquiridos, novamen-

te a maior (59,1%) parcela deles aponta para modificações no 

modo de agir da família como forma de controle das -ocorren-

cias, seguido de 31,8% de indicação de mudanças no comporta-

mento da própria vítima, e de apenas 9,1% de declarações de 

que nada poderia ser feito para se evitar o que aconteceu. 

Para o grupo de observadores como um todo tem-se 

que 65,7% apontam mudanças no comportamento da família, 20% 

modificações na própria maneira de agir do ator, como forma 

de controlar acontecimentos desta natureza, restando os ou-

tros 14,3% a afirmar que nada poderia ter evitado esses even 

tos. 

Comparando-se os grupos de atores e observadores,v~ 

rifica-se maior dispersão de frequência de citações entre as 

quatro categorias utilizadas pelos sujeitos atores e malor 

concentração em uma das três empregadas pelos sujeitos obser-

vadores. Ao mesmo tempo os sujeitos observadores tendem a pr~ 

gar mais frequentemente modificações na conduta da família 

como forma de controle dos eventos do que os sujeitos atores~ 

que preferem apontar mais para a transformação na situação de 

vida em geral, e acreditar mais que nada poderia ser feito 

para evitar isto que lhes aconteceu. ~ conveniente lembrar 

que nas entrevistas muitos atores diziam o seguinte: "não qu~ 

ro culpar ninguém de minha família, eles não tinham a instru-

ção necessária, viviam mal", numa alusão a que talvez pensas 

r· ~., 
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sem mesmo que a falta de cuidados da família poderia ter con

tribuído para o ocorrido, mas preferissem não apontar para esta 

direção como uma forma de respeito pelos pais ou outro fenô 

meno qualquer. 

Uma vez questionados a indicar por que foram eles 

os escolhidos para sofrer esta perda, e isto não ter aconteci 

do com outros, as respostas dos sujeitos atores assim se dis 

tribuem pelas sete categorias formuladas e comuns a todos os 

grupos: 

Tab. 71 - Frequência de explicações adotadas por sujeitos atores à ques -

tão "Por que isto ocorreu com você?" 

CATEGORIAS Congênito Adauirido Todos 

F % F % F % 

1.Comportamento ou característica lIla -
dequada do ator - - 2 9,1 2 5,7 

2.Pela ação negativa de outros - - - - - -
3.Falha dos pais, farnflia, fator he- -

reditário 3 23,1 - - 3 8,6 

4. Pela situação, do modo corro estava 

só podia ocorrer com ele, local pe-

rigoso - - - - - -
5.Destino, acaso, azar, predestinação, 

desígnio, provação de Deus, probabi. 

lidade 9 69,2 19 86,4 28 80 

6.Pagando por erro de alguém, castigo 

de Deus 1 7,7 1 4,5 2 5,7 

7.Não sabe - - - - - -

Total 13 22 35 

Como se observa na tabela anterior os sujeitos ato-

res cegos congênitos atribuem em 69,2% das vezes ao destino 

o fato dele ter vindo a ser cego e isto não ocorrer com uma 

outra pessoa, quer dizer, explicaria através da ação do Des-
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tino o fato de ser ele e não outro o escolhido entre tantas 

pessoas normais para ser cego;23,1% creditam às falhas de seus 

familiares,o que não teria ocorrido com os familiares de ou -

tras pessoas,e somente um dos casos acha que está assim para 

pagar os pecados de alguém,que isto seria um castigo a si por 

erro de outros. 

Para os sujeitos cegos adquiridos,o destino em 86,4% 

dos casos explicaria a sua escolha,restando 9,1% de citações 

~s suas características que o predispuseram a esta situação, 

e apenas um caso (4,5%) acredita estar pagando pelos pecados 

de outra pessoa. 

No t~tal, 80% dos sujeitos atores apontam o destino 

como explicação para a sua escolha pessoal para sofrer esta 

perda, ficando os demais 20% equitativamente distribuídos en

tre características do próprio sujeito, falha no comportamen-

to ou ação da família, ou pagando pecados de alguém. 

Entre os observadores a distribuição de frequência 

de respostas nas sete categorias assim se apresenta: 

Tab. 72 - Frequência de eX'Plicações adotadas por sujeitos observadores 
questão "Por que isto ocorreu com ele?" 

-a 

CATEGORIAS Con,Q:ênitos Adauiridos Todos 
,T '6 F 'ó F % 

1.Comportamento ou característica ina -dequada do ator 2 15,4 6 27,3 8 22 ,9 

2.Pela ação negativa de outros - - - - - -
3.Falha dos pais, família, fator here 

düário - 1 7,7 4 18,2 5 14,3 

4.Pela situação,do modo corno estava sé 
podia ocorrer com ele, local perigosc 1 7,7 - - 1 2,9 

5.Destino,acaso,azar,predestinação,de-
sígnio ,provação de Deus ,probabilida-
de 7 53,8 10 45,5 17 48,6 

6. Pagando por erro de alguém, castigo, 
de Deus 1 7,7 2 9,1 3 8,6 

7.Não sabe 1 7,7 - - 1 2,9 

Total 13 22 35 
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Os sujeitos observadores de casos de atores cegos 

congênitos, na explicação do porquê aquele determinàdo ator, 

e não outra pessoa, teria sofrido aquela perda, utilizam-se, 

à exceção da categoria relacionada às outras pessoas, de to-

das as seis categorias restantes. 

Para eles, o destinô explicaria este fato em 53,8% 

das vezes, as falhas do próprio ator em 15,4% ficando os ou-

tros 31% de citações equitativamente distribuídos entre as 

falhas da família, a situação da família, o fato de estar pa-

gando algum pecado, e não saber porque isto ocorreu. 

Os sujeitos observadores de atores cegos adquiri-

dos, por outro lado, em 45,5% dos casos atribuem ao destino 

o fato considerado, em 27,3% às próprias característica ào 

ator, em 18,2% às falhas da família do ator, e outros 9,1% 

acreditam que o ator tenha sido o escolhido para pagar os pe

cados de alguém. 

Para os grupos de observadores conjuntamente o des-

tino é mencionado em 48,6% dos casos, vindo a seguir as -pro-

prias características do ator com 22,9% das citações, as fa-

lhas no comportamento das famílias dos atores em 14,3% das 

vezes, o fato de estar pagando por erros de alguém em 8,6%, 

restando os outros 6% a serem divididos de forma equitativa 

entre a situação da família e não saber uma resposta para o fa 

to. 

Comparando-se atores e observadores verifica-se em 

prlmelro lugar maior variabilidade nas categorias entre os ob-
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servadores do que os atores, maior emprego do destino como 

explicação pelos atores que pelos observadores, menor culpa a 

si mesmo e aos pais pelos atores que pelos observadores, da-

dos que mais uma vez confirmam a suposição acerca da diferen-

ça no processo atribucional de atores e observadores. 

Como uma primeira forma de se medir a preferência 

dos sujeitos pela utilização de cada uma das três teorias de 
-----~-----

atribuição de causalidade a eventos vitimadores, foi solici-

tado aos sujeitos que atribuissem valores de 1 a 3 a cada 

uma de três afirmações baseadas uma em cada teoria, de modo 

que uma afirmação recebesse o valor 1 (a mais importante se-

gundo ele para explicar o seu caso) a outra 2 e a última 3. 

Os resultados médios destes escores de cada afirma-

ção estão descritos na tabela a segulr, para os sujeitos ato-

res. 

Tabela 73 - Médias dos valores classificatórios atribuídos a cada 

teoria - sujeitos Atores. 

Teorias Atores Cegos Atores Cegos Atores Cegos 
Congênitos Adquiridos Todos 

Busca de controle (BC) 3,00 2,41 2,63 

Mundo justo 01]) 2,00 1,91 1,94 

Atribuição Defensiva (AD) 1,00 1,68 1,43 

Os sujeitos cegos congênitos em sua totalidade colo 

cam em primeiro lugar a teoria AD, em segundo MJ e por último 

BC. Já os cegos adquiridos apresentam alguma variabilidade 

dos resultados mas seguindo a mesma ordem para as três teo-
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rias: AD em primeiro lugar, MJ em segundo e por último BC. O 

grupo de atores como um todo, como não poderia deixar de ser, 

com algUma variabilidade dos dados devido ao grupos de cegos 

adquiridos, prefere em primeiro lugar a teoria AD, a teoria MJ 

em segundo e por último a teoria BC. 

Para os sujeitos observadores de cegos congênitos a 

situação é bastante semelhante a esta verificada com os SU]el 

tos atores cegos congênitos, com pequena variabilidade dos 

dados e com a teoria AD em primeiro lugar na preferência dos 

sujeitos para explicação dos eventos, a teoria do MJ em segun 

do e por último a teoria de BC, conforme a tabela a seguir: 

Tabela 74 - Médias dos valores classificatórios atribuídos a cada 

teoria - Sujeitos Observadores 

--
Observadores 

Teorias de cegos 
Congenitos 

Busca de controle (BC) 3,00 

Mundo justo (MJ) 1,85 

Atribuição defensiva (AD) 1,15 

--

Observadores 
de cegos 

Adquiridos_ 

- 2,09 

2,54 

1,36 

Obse 
de c 

2, 

2, 

1, 

rvadores 
egos 
Todos 

43 

28 

28 

Para os sujeitos observadores de casos de cegos ad-

quiridos, verifica-se a presença da teoria de AD em primeiro 

lugar, a de BC em segundo e por último a teoria de MJ, mas es

ta pequena diferença em relação aos outros grupos é neutrali-

zada quando se considera o grupo de observadores como um todo, 

onde aparece a teoria de AD em primeiro lugar, a teoria MJ em 

segundo e a teoria BC em último. 

r·" . ~' 
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Contrariamente ao que se esperava pelas hipóteses, 

e o que tem sido verificado ao longo deste trabalho, não se 

apresentam diferenças significativas na ordem de preferência 

pelas três teorias para explicação dos eventos por parte de 

atores por um lado e de observadores por outro. As pequenas di 

ferenças observadas ao nível dos escores médios em cada uma 

das teorias para os grupos de atores, ou observadores, não fe

re a essência desta variável que trata do estabelecimento de 

uma ordem às explicações baseadas nas três teorias, e esta or

dem é absolutamente a mesma para os dois grupos. 

Mas, a principal variável dependente estudada neste 

trabalho refere-se aos escores dos sujeitos atores e observado 

res nas escalas de atribuicão de causalidade aos eventos Vl-
,? 

timadores, tomando por base cada uma das três teorias conside-

radas (BC, MJ, AD). 

Os sujeitos cegos congênitos adotam em média 11,3 

explicações aos eventos que lhes ocorreram, dentre as 30 afir-

mativas que lhes foram apresentadas. 

Uma análise de variância 2ntre os escores nas três 

escalas referentes às três teorias distintamente acusou dife-

renças significativas (F=34,95;p < .01) na frequência de empre 

go de cada uma destas teorias pelos sujeitos na explicação dos 

fatos ocorridos. 

Estudo posterior indicou o emprego em prlmelro lu

gar de afirmações baseadas na teoria de AD (X=7,38), bastante 

superior (t=4,21;p < .01) aos escores obtidos na escala refe-
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rente ã teoria do MJ (X=3,23)~ e mais ainda a aqueles basea

dos na teoria BC (X=0,69) (t=12,86;p < .01). Mostram ainda es 

ses resultados superioridade. significativa do ponto de vista 

estatístico (t= 3,02; p < .05); dos escores obtidos na escala 

da teoria do MJ frente a aquelas obtidos na escala da teoria 

de BC. 

Para os casos de cegos adquiridos verifica-se o em

prego em média de 14,08 explicações entre todas as propostas, 

com diferenças significativas (F=3,59; p < .01) nos escores em 

cada uma das escalas das três teorias obtidos pelos mesmos su 

jeitos. 

Ao se comparar duas a duas as teorias, observam-se 

malores escores na teoria de AD (X=6,04), significativamente 

(t=2,50; P < .05) superiores aos da teoria de MJ (X=4,04) e da 

teoria de BC (X=4,00 ,t =2,24; P < .05). Entretanto a diferen-

ça muito pequena entre os escores da teoria de MJ e de BC -nao 

deve ser aqui considerada (t=0,04;p= n.s). 

Para os sujeitos cegos atores como um todo observa

se, em média, a utilização de 13,05 itens entre os 30 propos

tos para a explicação dos fatos vitimadores, enquanto análise 

de variância demonstrou a existência de diferenças significa-

tivas (F=16,86; P <.01) na intensidade do emprego de cada uma 

das três teorias para essas explicações. 

A teoria de AD é preferida pelos sujeitos cegos at~ 

res (X=6,54) tanto em relação ~ teoria do MJ (X=3,74) (t=4,38; 

p <.01) segunda colocada, quanto à teoria de BC (X=2,77) (t= 
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5,31; p <.01) a menos empregada das tr~s teorias. Nio sio ob-

servadas, entretanto, diferenças que atinjam níveis de signifi 

caçio estatística entre a prefer~ncia pela teoria do MJ e a t~ 

oria de BC, malgrado a superioridade da primeira (~=1,47 p=n.s). 

focalizando agora os sujeitos observadores dos ca-

sos de cegos, e mais particularmente aqueles referentes aos 

cegos cong~nitos, constata-se a adoçio, em m~dia, de 10,61 a

firmativas entre todas as propostas para a explicaçio dos eve~ 

tos ocorridos e que lhes foram relatados pelo experimentador , 

com a análise dos escores em cada uma das tr~s teorias demons 

trando a exist~ncia de diferenças significativas (F =72,02; 

p < .01) no emprego de cada uma delas pelos mesmos sujeitos. 

Estudo a posteriori indica escores mais elevados p~ 

ra a teoria de AD (X = 7,54) apresentando diferenças signifi-

cativas (~=7,7; P <.01) quando comparados a aqueles relativos 

à teoria do MJ (X = 2,46) que se mostrou como a segunda mais 

empregada pelos sujeitos, e mais intensamente ainda (~=21; 

P <.01) em relaçio à teoria de BC (X =0,61), pouquíssimo a-

ceita pelos observadores para explicaçio dos eventos relata

dos. Note-se ainda a demonstraçio da exist~ncia de diferenças 

(~=2,57; P <.05) entre a teoria de MJ e a de BC, com signific~ 

tiva superioridade da primeira. 

Os sujeitos observadores de casos de cegos adquiri-

dos concordam em m~dia com 14,46 afirmações entre as trinta 

propostas com base nas tr~s teorias, e uma anâlise dos resulta 

dos para as escalas de cada teoria separadamente mostra eXlS

tirem diferenças significativas (F=11,95;p < .01) na prefer~~ 
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cia de emprego de cada uma das teorias pelos diversos sujei

tos para explicação dos eventos. 

Comparando os escores nas escalas das teorias duas 

a duas constata-se que a teoria de AD é a preferida (X = 6,50) 

para a explicação dos fatos pelos sujeitos, ainda que nao sig-

nificativamente superior (t=0,78;p = n.s) à teoria de BC 

(X=5,64). Entretanto a teoria de AD é significativamente (t= 

5,65; P <.01) mais empregada que a teoria do MJ (X=2}32), ob-

servando-se também superioridade da teoria de BC em relação -a 

teoria do MJ (t=4:1 ; P < .01). 

o grupo de observadores como um todo obtém escores 

médios de 13,02 nas três escalas conjuntamente, mas as análi-

ses demonstram a existência de diferenças no emprego de cada 

uma delas (F=21,24; p <.01). A teoria de AD aparece em primei

ro lugar (X=6,88) seguida da teoria de BC (X=3,77), significa-

tivamente inferior (t=3,62; P < .01), e da teoria de MJ 

(X=2,37) com menor importância ainda (t=8,5J;p <.01). Os esco-

res na escala da teoria de BC apresentam-se ainda como pouco 

superiores (t=2~00; P < .10) a aqueles obtidos por esses mes-

mos sujeitos na teoria do MJ. 

Comparando-se os escores médios de atores e observa 

dores nos dois sub-grupos e nos grupos totais, em cada uma 

das três teorias, obtém-se o seguinte quadro indicativo dos 

resultados: 
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- -

Tabela 75 - Médias de escores nas escalas referentes às tres teorias de 

atribuição de causalidade. 

Cegos Congênitos Cegos Adquiridos Todos os cegos 

. . . 
Teorias (J) (J) :> (J) (J) :> (J) (J) :> 

cU H cU H cU H cU H cU H cU H 
·rI o ·rI Q) :t P ·rI o ·rI Q) :t P ·rI o ·rI Q) :t P 'Cl+-' 'Cl(J) '1J+-' 'Cl(J) 'Cl+-' 'Cl(J) 
'Q) -< 'Q) .Q 'Q) -< 'Q) .Q 'Q) -< 'Q) .Q 
::8 ::80 ::8 ::80 ::s ::80 

Busca de 
controle 0,69 0,61 0,33 n.s. 4,00 5,64 1,36 n.s. 2,77 3,77 1,22 n.s. 
(BC) 

Mundo 
justo 3,:23 2,46 0,72 n.s. 4,04 2,32 2,26 <.05 3,74 2,37 2,21 <.05 
(MJ) 

Atribui-- de- 7,38 7,54 0,25 n.s. 6,04 6,50 0,73 n.s. 6,54 6,88 0,71 n.s. çao 
fensiva 
(AD) 

• 

Como se pode notar, à exceção das diferenças nos e~ 

cores da teoria do MJ entre os sujeitos atores e observadores 

relacionados a casos de cegos adquiridos, e no grupo total, 

não são observadas diferenças significativas entre os escores 

dos sujeitos atores e observadores, o que contraria resulta-

dos já obtidos neste trabalho, as hipóteses por nós levanta-

das, e aquelas de Jones e Nisbett (1972). Lembra-se entretan-

to, que mesmo sem atingir níveis de significação estatística, 

as diferenças entre atores e observadores são mais expreSS1-

vas nos grupos relativos a casos de cegos adquiridos que con

gênitos. 

A título de reforçamento dos dados aqui relatados, 

e da qualidade dos instrumentos de medida utilizados, 
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conveniente menClonar as correlações entre os escores nas di-

versas teorias e aqueles obtidos pelos sujeitos na indicação 

de quanto foram culpados pelo ocorrido e de quanto 

tê-lo evitado. 

poderiam 

Tabela 76 - Coeficientes de correlação entre os escores nas três teorias; 

o quanto o ator foi culpado e o quanto poderia ter evitado 

a ocorrência. 

------
Atores Observadores 

qto foi qto podia qtQ foi q!Q pcx:l' 
culpado evitar culpado evitar 

Escores teoria de Busca de 
Controle (BC) 0,59 0,78 0,60 0,67 

Escores teoria do Mundo Jus 
to (MJ) , - 0,27 0:27 0,21 0,26 

Escores teoria de Atribuição 
Defensiva (AD) -0,38 -0,02 0,71 -0,69 

- ---

Observa-se que tanto para os sújeitos atores como pa-

ra observadores existem correlações significativas positivas 

entre os escores na teoria de BC e o quanto de culpa se atri-

bui ao ator, o mesmo ocorrendo quando se considera a possibi-

lidade de se evitar o ocorrido, o que garante bom nível de con 

fiabilidade aos dados obtidos. Como era de se esperar, sao 

observadas correlações nega"tivas entre a teoria de AD e as du-

as outras medidas consideradas, demonstrando que t~nto mais se 

usa a teoria de AD, menos se culpa o ator pelo ocorrido e me 

nores sao as chances de que ele pudesse ter evitado o que 

ocorreu. 

Verificam-se ainda correlações positivas, de pequena 
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magnitude, entre os escores da teoria de MJ, a quantidade de 

culpa atribuída ao ator e a possibilidade de que ele pudesse ~ 

vitar a ocorrência. 

Ao se considerar os resultados das respostas dos su

jeitos às escalas de medidas pessoais (crença no mundo justo, 

sentimento de auto-estima, locus de controle e sentimento de 

religiosidade), torna-se necessário antes de mais nada estabe

lecer um paralelo e~tre os escores dos sujeitos atores cegos 

congênitos e os adquiridos. 

Assim, os sujeitos cegos congênitos apresentam esco

res (X=10,38) significativamente (t=2,75;p <.01) mais elevados 

do que os sujeitos cegos adquiridos (X=8,23) nas escalas de 

locus de controle, (comportando-se portanto como mais exter-

nos); escores inferiores em auto-estima, ainda que essa dife

rença não tenha atingido níveis de significação estatística ( 

X=7,77 para os cegos congênitos, X=9,36 para os adquiridos, 

t=1,31;p=n.s). Ao se considerar as duas outras medidas (cren

ça no MJ e sentimento de religiosidade) as médias dos escores 

dos dois grupos sao praticamente idênticas (ver anexo IX) 

nao merecendo portanto maiores esclarecimentos. 

Ao se considerar os grupos totais de sujeitos atores 

e observadores (e para os dois sub-grupos a mesma tendência é 

verificada) constata-se que os cegos apresentam escores sign~ 

ficativamente (t=3,87;p <.01) mais baixos (X=8,77) na escala 

de auto-estima do que os sujeitos observadores a eles empa

relhados (X=11,50). Ao mesmo tempo são verificados entre os ce 

gos escores significativamente (t=2,93: P < .01) mais eleva-
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dos (5(=9,03) nas escalas de locus de controle, comportando-se 

como mais externos do que os sujeitos observadores (X=7,37). 

Mesmo sem que a diferença entre os dois grupos atinja níveis 

de significação estatística (t=1,64; p=n.s) os sujeitos 

obtêm menores escores de crença no mundo justo (X=7,85) 

que os sujeitos observadores ()(=8,80), não se registrando 

cegos 

do 

en-

tretanto diferença considerável entre eles no que tange ao 

sentimento de religiosidade ()(=10,5 para os cegos, )(=10,74 pa 

ra os observadores e t=0,34; p=n.s). 

Ao se estudar a correlação entre os escores nas esca

las referentes às três teorias de atribuição de causalidade e 

os escores nas escalas de medida de variáveis pessoais, poucos 

coeficientes atingem níveis de magnitude que justifiquem maior 

detalhamento. Assim, os dados de maior relevância indicam ten

dência de correlações positivas entre os escores na teoria de 

BC e aqueles referentes à crença no MJ (~ entre 0,08 e 0,29 ); 

correlações negativas entre escores na teoria BC e auto-estima 

(~ entre -0,09 e -0,35) para os sujeitos atores e positivas 

( ~ entre 0,17 e 0,27) para os observadores; correlação nega

tiva de -0,29 entre teoria BC e sentimento de religiosidade pa 

ra os sujeitos cegos congênitos e positiva de 0,52 para os ce 

gos adquiridos, sendo de 0,32 para todos os sujeitos atores. 

Observa-se também correlação positiva (~ entre 0,34 e 

0,61) entre teoria de MJ e crença no MJ, ocorrendo o mesmo em 

relação ao sentimento de religiosidade (~ va~iando entre 0,28 

e 0,61 para os sujeitos atores). 

Os escores na teoria de AD apresentam correlações DO-
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sitivas com os escores na escala de locus de controle entre 

0,09 e 0,44, indicando que tanto mais externo é o sujeito mais 

utiliza-se desta teoria para explicação dos eventos, e somente 

entre os sujeitos atores encontra-se relação positiva (~ entre 

0,25 e 0,59) entre sentimento de religiosidade e emprego da 

teoria de AD. 

Como se observa, os resultados das correlações entre 

as diversas variáveis nos diferentes sub-grupos apresentam-se 

bastante irregulares e com índices muito baixos, mesmo ao se 

considerar as relações entre as escalas de medidas pessoais, 

o que não permite maiores ligações entre os fenômenos e preJ~ 

dica sensivelmente as considerações de similaridades ou dife

renças dos sub-grupos considerados. 

Tomando-se a partir de agora somente os sujeitos ce

gos atores verifica-se que os cegos adquiridos consideram a 

sua perda menos negativa (X=2,59) do que_os cegos congênitos 

(X=2,OS), ainda que sem significaçãc estatística esta diferen 

ça (t=1,50;p =n.s) .Não aparecem diferenças de magnitude con

siderável entre os dois sub-grupos no que tange a sua situa

ção atual (X=3,31 para cegos congênitos e X=3,41 para cegos ad 

quiridos, t=O,42;p =n.s). 

Estudando-se as correlações entre a avaliação que o 

sujeito faz da perda sofrida e os escores em outras variáveis 

aqui consideradas, observa-se o predomínio de índices muito 

baixos de correlação, uma grande incongruência dos dados de 

atores cegos congênitos e aqueles dos cegos adquiridos, o que 

torna difícil a interpretação mais precisa dos dados. 
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Mesmo asslm, constata-se que a avaliação malS negati

va da perda sofrida está associada a altos escores na teoria 

de AD (~= -0,44 para cegos congênitos,~ = -0,13 para cegos ad

quiridos e ~ = -0,30 para o grupo total); a baixos escores na 

teoria de MJ ( ~= 0,18 para cegos congênitos,~ =0,24 para ad

quridos e ~=0,25 para o grupo total); a altos escores na teo

ria de BC para os sujeitos cegos congênitos (~ = -0,49) e a 

baixos para os cegos adquiridos (~=0,21), o mesmo ocorrendo pa 

ra o grupo total (~ =0,24);a pequenas possibilidades de que 

o ator pudesse ter evitado a ocorrência do fenômeno (~=0,28 p~ 

ra o grupo total). 

A avaliação de sua situação atual, e sua consideração 

corno mais negativa, parece estar associada a baixos escores na 

teoria de MJ (~=0,33 para os congênitos,~ =0,20 para adquiri

dos e ~=0,25 para o grupo total); altos escores na teoria de 

BC para os congênitos (~= -0,63) e baixos para os adquiridos 

(~=0,14); altos escores em AD para os congênitos (~= -0,58) e 

baixos para os adquiridos (~=0,16); e por ultimo quanto mals 

o sujeito acredita que tenha sido ruim a perda que sofreu malS 

infeliz se sente no momento e vice-versa (~=0,66 para os cong~ 

nitos, ~=0,40 para os adquiridos e ~=0,50 para o grupo total). 

A última etapa deste trabalho tratava do estudo das 

respostas de combate (C.Opit19 ~e..6pon.6e..61 entre os sujeitos que 

sofreram perda da visão e sua relação com as outras variáveis 

aqui estudadas. 

Lembra-se que os sujeitos foram classificados pelo 

pessoal dirigente das instituições a que estavam vinculados em 
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bons ou maus nas respostas de combate, se eles lutavam contra 

o fato de serem cegos buscando levar uma vida mais próxima po~ 

sível da normalidade ou se haviam se entregue a sua limitação, 

aceitando de modo passivo o fato de ser cego, admitindo que 

não havia nada a fazer~ que o jeito era ficar "encostado" na-

quela instituição que os acolhia sem frequentar cursos, ou se 

empenhar para equilibrar sua deficiência tendo em vista uma 

vida mais autônoma. 

Assim, obteve-se a seguinte distribuição de sujeitos 

bons ou maus em respostas de combate nos dois sub-grupos de su 

jeitos cegos: 

Tabela 77 - Distribuição de sujeitos cegos congênitos ou adquiridos 

entre as categorias de bons ou maus em respostas de com 

bate. 

Comportamento Cee;os Cegos Total 
de combate Congenitos Adquiridos 

bom 4 15 19 

mau 9 7 16 

-----
T o t a 1 13 22 35 

Tais dados caracterizam-se por malor presença de ce-

gos congênitos entre os sujeitos maus em respostas de combate, 

e maior de adquiridos entre os bons nestas respostas, o que 

produz certa associação, ainda que não significativa,(X
2

=3,22; 

P <.10) entre o fato de ser cego congênito ou adquirido e ser 

bom ou mau nas respostas de combate. 

A respeito das relações entre respostas de combate e 
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outras variáveis estudadas neste trabalho, observa-se em prl-

meiro lugar que os sujeitos bons nestas respostas apresentam 

ligeira (t=0,98; p=n.s) superioridade em adotar a teoria de 

BC (X=3,32) para explicar os eventos com eles ocorridos do que 

os sujeitos maus nestas respostas (X=2,12), ao mesmo tempo em 

que apresentam menor (t=0,63;p =n.s) emprego da teoria do MJ 

(X=3,47) do que os maus em respostas de combate (X=4,06). As 

maiores diferenças, entretanto, estão no fato de que os bons 

em respostas de combate empregam muito menos (t=2,09; p < .10) 

a teoria AD para explicar as perdas que sofreram (X=5,89) do 

que o fazem os maus nestas respostas (X=7,31), lembrando toda-

vla que nenhuma dessas diferenças atinge os níveis de signifi-

cação estatística desejados e consequentemente devem ser consi 

derados com certa cautela. 

No que tange à relação das respostas de combate com 

as características pessoais dos sujeitos, observa-se na escala 

de crença no MJ diferença desprezível entre os dois grupos 

(X=8,10 para os bons, X=7,56 para os maus, t=0,56;p =n.s); su-

perioridade significativa (t=3,14; p <.01) do grupo de bons em 

respostas de combate (X=lO,lO) no sentimento de auto-estima em 

relação a aqueles maus nestas respostas (X=7,18); ligeira ln-

ferioridade do grupo de bons na escala de locus de controle 

(X=8,74 para os bons, X=9,38 para os maus, t=0,77;p =n.s); o 

mesmo ocorrendo em relação à religiosidade, onde o grupo de 

bons obtémrrenores escores (X= 9,58) do que os maus (X=11,62) 

(t=1,94; p=n.s). 

Por Gltimo, constata-se que, mesmo as diferenças -nao 
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atingindo níveis de significação estatística, os bons em res-

postas de combate julgam-se mais culpados pelo evento ocorrido 

(X=2,OO) do que os maus (X=I,25) (t=I,61;p =n.s) não aparecen-

do entretanto maiores discriminações quando avaliam o quanto 

poderiam ter evitado o que ocorreu (X=I,58 para os bons, X=I,50 

para os maus,t =O,18;p =n.s). 

Se os sujeitos que lutam contra a sua deficiência não 

sentem a sua situação atual de modo diferente daqueles que não 

o fazem (X=3,32 para os bons, X=3,44 para os maus, t=O,52; p = 

n.s), por outro lado demonstram ligeira diferença dos outros 

ao considerar a perda sofrida como menos ruim, e mais aceitá-

vel (X=2,58 para os bons; X=2,19 para os maus, t=I,18;p =n.s). 

Estas constatações acerca das relações das respostas 

de aceitação ou luta contra a desgraça sofrida pelos sujeitos 

cegos, os processos de atribuição utilizados, e variáveis pe~ 

soais destes sujeitos, se por um lado fascinam o leitor e pes-

quisador, por outro devem merecer o cuidado nas interpretações 

daí oriundas, tendo em vista geralmente a pequena magnitude 

das diferenças ~ntre os grupos, o que coloca as . -apreClaçoes 

e conclusões sob suspeita. 
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5.2.4 - SUJEITOS PRESOS, AMPUTADOS E CEGOS - TE~TATIVA DE 

COMPARAÇOES E~TRE OS GRUPOS 

Após a apresentação separada dos resultados de cada 

grupo de atores, observadores, e as comparaç6es entre ambos, 

este capítulo é dedicado ao estabelecimento de alguns parale-

los entre o compor-tamento dos sujeitos que sofreram as dife-

rentes perdas consideradas. Em virtude do volume de dados, s~ 

mente serão apresentados neste capítulo os resultados dos 

grupos como um todo, seja de atores ou observadores, nao se 

con~iderarido os sub-grupos separadamente (presos atores homi-

cidas, presos atores assassinos, mas sim somente presos ato-

res, _por exe~plo). 

As respostas dos sujeitos atores ~ questão "quem ou 
i 

~~e te~~~sido o responsável pelo que ocorreu com você?" as 

sim se distribuem através das sete categorias formuladas. 



Tabela 78 - Frequência de Atribuição Causal a cada categoria -

Sujeitos Atores 

Presos Ampu- Cegos 

CATEGORIAS tados 

F % F % F % 

1. Pais, família; hereditarie-
dade, tipo de -criaçao 2 4,6 - - 10 28,6 

2.0utras pessoas (incluindo a 
... • ... .t. 

13 30,2 13 32,5 6 17,1 proprla vltlma)" 

3.Sociedade, governo, entida-
des, empresas 1 2,3 6 15 - -

4.Faltas de recursos da famí-
lia ou do lugar, situação 
ec~>nômica, tipo de trabalho, má- 6 14 5 12,5 5 14,3 
qUlDaS 

5.Destino, acaso, Deus, fata-
lidade, azar 1 2~3 12 30 4 11,4 

6.Comportamento ou caracterís 
tica do próprio ator - 20 46,5 4 10 6 17,1 

7.Castigo, outra geraçao - - - - 4 11,4 

--
T o t a 1 43 40 35 

--,---- --- ---'---
H Casos de presos 
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Total 

F % 

12 10,2 

32 27,1 

7 5,9 

16 13,6 

17 14,4 

30 25,4 

4 3,4 

118 

Como se verifica na tabela anterior, os sujeitos ato 

res atribuem com maior frequência aos outros a causa dos fa-

tos que lhes ocorreram, vindo imediatamente a seguir a au-

to-atribuição da origem dos eventos, mais distante um pouco o 

destino, a situação sócio-econômico-cultural dele ou da famí-

lia, os próprios pais ou a família, a sociedade em geral ou en 

tidades mais particulares, e por último um castigo de uma en-

tidade superior. 

Ao se considerar os grupos sepal'adamente, constata-

se que os presos atribuem mais a si mesmos a origem dos even-
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tos, e em segundo lugar às outras pessoas, enquanto os amputa

dos valem-se das categorias outras pessoas e da noção de des

tino para a explicação dos fatos, e os cegos envolvem mais a 

família, outras pessoas e eles mesmos como causas do que lhes 

aconteceu. 

Focalizando as categorias isoladamente tem~se que os 

~ai~família como explicação da origem dos fatos são apre

sentados malS pelos cegos; as outras pessoas por presos e 

amputados; entidades (no caso empresas) pelos amputados; a fal 

ta de recursos, a situação sócio-econômico-cultural por todos 

os grupos mais ou menos equitativamente, nos casos de presos e 

cegos referindo-se à situação sua ou da família e nos casos 

de amputados à situação do trabalho ou do trânsito; o destino 

muito mais pelos amputados; o próprio s~jeito muito malS cita

do pelos presos~ o castigo só é apontado pelos sujeitos ce

gos. 

Entre os sujeitos observadores a distribuição de fre

quência de citação das causas das ocorrências pelos diferentes 

grupos de sujeitos dos quais ouviram os relatos dos eventos, as 

sim se apresenta: 



Tabela 79 - Frequência de Atribuição Causal a cada categoria -

Sujeitos Observadores 

Ampu-
Presos tados Cegos 

CATEGORIAS 

F % F % F % 

1.Pais, família, hereditarie-
dade, tipo de -crlaçao - - - - 22 62,9 

2.0utras pessoas üncluindo a 
própria v í t ima ) ~': 7 16,3 9 22,5 7 20 

3.Sociedade, governo, entida-
des, empresas - - 2 5 - -

4.Faltas de recursos da famí-
lia ou do lugar, situação 
ec~:mômiéa ,tipo de trabalho, ~ - - 2 5 - -
qUlnas 

5.Destino, acaso, Deus, fata-
lidade, azar - - - - 2 5,7 

6. Comportamento ou caracterís-
tica do próprio ator - 36 83,7 27 67,5 4 11,4 

7.Castigo,outra -geraçao - - - .- - -
-----------

Total 43 40 35 
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Total 

F % 

22 18,6 

23 19,5 

2 1,7 

2 1,7 

2 1,7 

67 56,8 

-- -

118 
-'"-_._~--- - -------- --'--------

'':Casos de presos 

Em 56,8% dos casos os sujei1.:os obs8rvadoI'es apontam 

a própria pessoa do ator como responsável pela ocorrência, vi~ 

do a seguir a indicação em 38,1% das vezes de outras pessoas, 

aí compreendidas também os pais e família em proporções idênt~ 

cas, ficando as demais categorias com frequência inexpressi-

va de menções. 

Os sujeitos observadores de casos de presos e amput~ 

dos mencionam com maior frequência a pessoa do ator como causa 

do evento, ficando com a categoria relativa aos pais e família 

a indicação mais significativa entre os casos de cegos. 
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Os ~is e família sao citados unicamente pelos ob-

servadores dos casos de cegos, as outras pessoas malS ou me-

nos equitativamente entre os três grupos, e a própria pessoa 

do ator mais intensamente pelos observadores de presos, Vln-

do a seguir os de amputados e por último, com frequência nao 

significativa os casos de cegos. As categorias relativas a en-

tidades, falta de recursos. ~estino, castigo, ou não são men

cionadas ou recebem frequência sem significação. 

Comparando-se os grupos de atores e observadores ve-

rifica-se para os grupos de presos e amputados maior atribui-

ção a causas externas por parte dos atores e às causas inter

nas por parte dos observadores, tendência não observada entre 

os sujeitos relacionados a casos de ceguelra, onde tanto ato-

res como observadores indicam mais frequentemente causas ex-

ternas, aparecendo poucas citações à pessoa do ator como deter 

minante do evento, diga-se de passagem citações estas mais fre 

quentes entre os próprios atores que observadores. Destes da-

dos tem-se que a hipótese de Jones e Nisbett (1972) relativa 

à atribuição diferencial por atores e observadores é verificada 

entre os presos e amputados mas não entre os casos de sujeitos 

cegos. 

As respostas -a questão "9,uanto o ator foi cUlEado Ee-

la origem do __ ~ .. ~ .. ~.n t <2 ? " , assumindo valores de 1 (nada) até 5 (to-

talmente), indicam média de 2,12 para os sujeitos atores consi-

derando-se conjuntamente os tr-ês grupos, sendo encontradas di-

ferenças significativas entre os diversos grupos nesta . -varla-

vel (F=17,33;P <.01). Estudo posterior demonstrou que os sujei-
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tos presos julgam-se malS culpados ()(=3,09) que os cegos 

Oê= 1,66) Ct=4,33; P < .01)', o mesmo ocorrendo, e em malor ln-

tensidade (t=5,42; p < .01) quando comparados aos amputados 

<5ê=1,48) . A diferença entre os amputados 
.. 

muito e cegos e pe-

quena e nao atinge significação estatística ~ =0,62; P =n.s). 

Os sujeitos observadores julgam os atores como culpa 

dos pela ocorrência com escores médios de 3,26 e diferenças 

significativas entre os três grupos (F =45,40; P < .01). Os 

observadores dos sujeitos presos julgam-nos como mais culpados 

entre todos (X=4,35), significativamente superiores (t=2,12; 

p < .05) aos amputados (X=3,68) e mais ainda (t=10,95;P <.01) 

aos cegos (X=1,46). Julgam também os amputados significativa-

mente (t=6,57;p < .01) mais culpados que os cegos. 

As diferenças de atribuição de culpa aos grupos to-

tais de atores e observadores, demonstram que os observadores 

(X=3,26) atribuem significativamente (t=6,33; p <.01) maior 

culpa aos atores do que estes próprios o fazem (X=2,12). 

Ao se considerar a importância atribuída a cada um 

dos qua~ro~~tores propostos para explicação da causalidade dos 

eventos ocorridos, observam-se diferenças marcantes entre os 

grupos de atores e observadores. Lembra-se aqui o fato de que 

tanto menores os índices obtidos maior a importância atribuída 

a aquele fator. 

Entre os sujeitos atores, ao fator eu 
.. 
e atribuída 

importância média de 3,04, sendo as diferenças significativas 

(F=7,41;p <.01) entre os escores dos sujeitos presos, amputa-

dos e cegos. Os presos significativamente atribuem maior lmpo~ 
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tância (X=2,56) ao fator eu na explicação dos eventos ocor

ridos do que os amputados (X=3,32) (t=3,58; p < .01) e os ce-

gos (X=3,3l) (t=2,96; P < .01). Não se verifica, entretanto, 

diferença alguma (t=0,04;P =n.s) entre as médias de atribuição 

dos sujeitos cegos e amputados. A respeito do fator outros, os 

três grupos em conjunto atribuem-lhe em média 2,31 pontos, ap~ 

." recendo diferenças entre os resultados de cada um dos grupos 

(F=3,23;p < .05). Os cegos atribuem maior importância a este 

fator (X=2,08) seguidos pelos presos (X=2,21) e por último fi

cando colocados os amputados (X=2,62~ mas as diferenças entre 

os grupos comparados dois a dois são muito pequenas e -nao 

atingem níveis de significação estatística (presos x amputados, 

t=1,58; p=n.s; presos x cegos,t =0,54;p =n.s; amputados x ce-

gos,t =1,97; p=n.s). 

Ao fator situação são atribuídos, em média, 2,39 pon 

tos denotativos da importância geral na explicação dos fatos 

ocorridos com os três grupos, não aparecendo diferenças slgnl-

ficativas entre os escores obtidos pelos grupos (F=1,23;p=n.s~ 

indicando que os sujeitos com diferentes tipos de perdas atri-

buem importância semelhante a este fator para os seus casos. 

Por último, ao fator acaso os sujeitos dos três gru-

pos atribuem, em média, 2,25 pontos ao indicar a importância 

desta vari~vel para expLicação dos eventos que lhes ocorreram, 

com diferenças significativas nos resultados dos grupos (F= 

8,10; P <.01). Assim, os amputados atribuem malor importância 

a este fator (X=1,80) tanto em relação aos cegos (X=2,28), 

(.t=2 ,38;p < .01), como em relação aos presos ()(=2,65) (.t=8,64; 

p < .01), não se observando diferença significativa entre os 
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presos e cegos neste particular (t=1,56;p =n.s). 

Ao se apreciarem os dados dos sujeitos observadores, 

e considerando especificamente o fator ele, constata-se a atri 

buição de 2,17 pontos, em média, na indicação da importância 

deste fator na determinação da ocorr~ncia do fato consid2rado, 

com diferenças sig~if·icativas (F=32,51; p <.01) entre os tr~s 

grupos separadamente. Os eventos ocorridos com os sujeitos 

presos são vistos pelos observadores como mais influenciados 

pelo próprio ator (X=1,51), vindo a seguir os amputados (X= 

1,S5), sendo a diferença entre ambos de magnitude não signifi 

cativa do ponto de vista estatístico (t=1,4S: p=n.s). Os pre

sos são considerados como mais suscetíveis a este fator do 

que os cegos (X=3,34), (t=S,71; P <.01), o mesmo ocorrendo 

com os amputados em relação aos cegos (t=5,73; P < .01). 

Ao fator outros são atribuídos pelos observadores, 

em média, 2,32 pontos na determinação de sua importância na 

explicação da ocorr~ncia dos fatos envolvendo os sujeitos ato 

res, com diferenças significativas (F=4,15;p < .05) en~re os 

sub-grupos. Deste modo é atribuída aos amputados menor impor

tância a este fator (X=2,5S) não diferente significativamente 

(t=O,SO; p=n.s) dos presos (X=2,40), mas bastante inferior 

àquela imputada aos cegos (X=1,94), (t=2,7S:p < .01), que por 

sua vez também obtém julgamentos que consideram este fator 

mais importante quando comparados aos presos (t=2,36;p< .05>' 

Os sujeitos observadores atribuem em média 2,55 po~ 

tos ao fator ~tuação como forma de indicar sua importância 

na determinação da ocorrência dos fatos com os diversos gru-
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pos de sujeitos atores, com diferenças significativas entre os 

três grupos (F=4,7S;p < .OS). 

Os observadores dos sujeitos cegos colocam este fa

tor como mais importante (X=2,20) na explicação dos fatos com 

os sujeitos atores, do que o fazem os observadores de presos 

(X=2,86), (t=2,82; P <-'.01). Entretanto não são observadas di

ferenças significativas entre os sujeitos observadores de ce

gos e amputados ( X=2,S2), (t=1,47;p =n.s) e de presos com 

amputados (t= 1,77;p =n.s). 

O fator acaso' recebeu em média 2,96 pontos com o 

intuito de fornecer a importância relativa deste fator na de

terminação dos eventos ocorridos, com diferenças significati

vas quando se consideram os grupos de observadores de presos, 

amputados e cegos (F=S,29; p <.01). 

Comparando-se os grupos dois a dois tem-se que para 

os casos de sujeitos cegos o fator acas~ é considerado mais 

importante (t= 2,3S; P < .05) pelos observadores (X=2,Sl) do 

que nos casos de sujeitos amputados (X=3,OS), e do que no ca

s6 de sujeitos presos (X=3,23) (t=3,13~ P <.01). Não são ob

servadas, entretanto, diferenças significativas (t=0,8S;p=n.s) 

entre os observadores de presos e amputados. 

Comparando-se os grupos de atores e observadores 

tem-se, em resumo, os fatores assim empregados pelos diversos 

grupos: 

1. F~tor Eu/Ele: colocado em último lugar pelos ato

res e em primeiro pelos observadores para explicação dos even

tos. 

, , 
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atores: malS importante para os casos de presos que 

de amputados e cegos, estes praticamente iguais. 

observadores: menos importante para os casos de ce-

gos, malS e igualmente importante para os casos de presos e 

amputados. 

2. Fator Outros: segundo colocado para os observado

res e terceiro para os átores na explicaç~o dos fen~menos. 

atores: mais ou menos indiferenciado para os três 

grupos, com ligeira maior importância para cegos, depois pre

sos. 

observadores: malS importante para cegos e em segun

do lugar, malS ou menos indiferentemente, para presos e amput~ 

dos. 

3. Fator Situaç~o: o de menor importância para os 

atores e em penúltimo lugar para os observadores. 

atores: empregado indiferentemente pelos três grupos, 

mas de modo menos importante pelos presos. 

observadores: mais importante para os casos de ce

gos, depois amputados e por último presos. 

4. Fator Acaso: de menor importância para os observa 

dores e colocado em segundo lugar pelos atores. 

atores: mais importante para os amputados 

dos cegos e por último os presos. 

seguido 

observadores: mais importante para os cegos, seguido 

dos amputados e presos. 

Questionados a respeito do quanto poderiam ter evi

tado o que aconteceu, os sujeitos atores indicaram escores mé

dios de 1,89 e os observadores de 3,60, diferença esta que a-
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tinge significação estatística (t=7,77;p < .01). 

Ao se considerarem os diversos grupos de atores verifi 

cam-se diferenças significativas (F=8,49; p < .01) entre os 

escores indicados por eles, com o grupo de presos achando que 

poderia ter evitado mais intensamente (X=2,65) o que aconteceu 

do que os amputados (X=1,40), (t=3,57; P < .01) e do que os 

cegos (X=1,54) (t=2,98; P <.01), enquanto não se observava di 

ferença significativa entre os dois últimos (t=0,48; p=n.s). 

Entre os observadores também os diversos grupos apr~ 

sentam diferenças entre si (F=62,98; p < .01), com aquele re

lativo aos sujeitos presos acreditando que eles poderiam ter 

evitado quase totalmente o que ocorreu (X=4,67), o mesmo acon 

tecendo com os amputados (X=4,20), sem diferença significati

va entre ambos (t=1,68; p=n.s) mas todos os dois significativa 

mente superiores aos sujeitos cegos (t=7,88; p < .01 quando 

comparados aos amputados e t=12,43; p < .01 quando comparados 

aos presos), que para os observadores não poderiam ter evit~

do em quase nada o que aconteceu. 

A respeito 90 que poderia ter sido feito para evi-

tar a ocorrência do evento que os vitimaram, os sujeitos ato 

res dos três grupos ofereceram as seguintes respostas, já co

locadas nas seis categorias formuladas: 
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Tabela 8 O - Frequência de indicação de soluções para evitar a 

ocorTência dos eventos vitimadores - Sujeitos Atores 

Presos Ampu- Cegos Total 
SOLUÇÕES tados 

F % F % F % F % 

L Comportamento diferente de enti-

dades 1 2,3 11 27,5 - - 12 10,2 

2. Comportarrento diferente de ou-

tros 11 25,6 9 22,5 - - 20 16,9 

3. Comportarrento diferente da famí-

lia 3 7 - - 14 40 17 14,4 

4. Situação diferente da família, 

do lugar, ou dele meSJID 6 14 1 2,5 6 17,1 13 11 

5. Comportamento diferente do ator 20 46,5 5 12,5 6 17,1 31 26,3 

6. Nada 2 4,6 ll~ 35 9 25,8 25 21,2 

Total 43 40 35 118 

--

A modi.ficaçào do comportamento dos outros, uma das 

formas encontradas para o controle deste tipo de ocorrência, é 

citado por presos e amputados; a ~odificação do comportamento 

da fam!lia, um tipo de criação diferente, com outros cuidados 

e atenção, é mencionada principalmente pelos cegos; situação 

sócio-econômico-cultural diferente do lugar e da fam!lia ou 

dele mesmo, é citada por presos e cegos; a mudança na maneira 

de focalizar os problemas e de ação por parte de entidades, em 

Eresas, é mencionada pelos amputados; a correçao na forma de 

se comportar, a mudança de algumas de suas caracter!sticas 

particulares é indicada principalmente pelos presos; e a impos 

sibilidade de se evitar este tipo de evento principalmente 
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por amputados e cegos. 

Em resumo, pode-se dizer que os presos acreditam que 

poderiam controlar eles próprios, ou os outros que interagiram 

com eles, a ocorrência dos eventos; os amputados que a ocorrê~ 

cla ou não poderia ser evitada, ou dependeria de entidades 

empresas, ou mesmo de outras pessoas; os cegos acreditam 

a ocorrência poderia ser controlada pela família ou que 

haveria controle possível sobre o evento. 

e 

que 

-nao 

Para os sujeitos observadores, a distribuição de fre 

quência de citações nas seis categorias é a seguinte: . 

Tabela 81 - Frequência de indicação de soluções para evitar a ocorrência 

dos eventos vitimadores - Sujeitos Observadores 

SOLUÇéJES Presos Ampu- Cegos Total 
tados 

F % F % F % F % 

L Comportamento diferente de enti - - - 1 2,5 - - 1 0, 

dades 

2. Comportamento diferente de ou-

tros - - 4 10 - - 4 3, 

3. Comportamento difer€.llte da fa.m -
lia - - - - 23 65,7 23 19, 

4. Situação diferente da família, 

do lugar, ou dele mesmo - - - - - - - -

5. Comportamento diferente do ator 42 97,7 35 87,5 7 20 84 71, 

6. Nada 1 2,3 - - 5 14,3 6 5, 

T o t a 1 43 40 35 118 
--

8 

4 

5 

2 

1 

-



341 

Em uma primeira verificação tem-se que os suj ei Los ob 

servadores empregam menos categorias que os atores para apon

tar formas de se evitar o ocorrido e a distribuição é menos va 

riável. Os observadores dos presos e dos amputados claramente 

acreditam que o próprio ator poderia ter evitado o que aconte

ceu se mudasse seu modo de agir ou de pensar, enquanto os ob

servadores de casos de cegos apontam para a família do ator a 

possibilidade de controle dos fatos, mesmo assim mencionando 

em alguns casos a possibilidade do proprio ator exercer este 

controle. 

A modificação do comportamento dos outros como forma 

de se evitar a ocorr~ncia do evento é citada nos casos de am

putados;rnaiores cuidados da família e nada a fazer nos casos de 

cegos; e JJPdificações no próprio atOl' principalmente entre pre 

sos e depois amputados. 

Torna-se clara aqui também a diferença entre as afir 

maçoes de atores e observadores, conforme hipotetizado anteri

ormente. 

Sobre a questão "por que isto ocorreu com você (ele) 

e não com outro?" os sujeitos atores forneceram respostas que 

assim se distribuíram pelas sete catego~ias formuladas: 



Tabela 82 - Frequência de explicações adotadas por sujeitos atores 

questão "Por que isto ocorreu com você?" 

Ampu-
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-a 

Explicações 
Presos tados Cegos Total 

------ -------- -- - ---
i:' % F % F % F % J. 

--
L Comportamento ou característica 

inadequada do ator 13 30,2 6 15 2 5,7 21 17,8 

2. Pela ação negativa de outros 2 L~ ,6 - - - - 2 1,7 

3. Falha dos pais, família, fator 

hereditário 3 7 - - 3 8,6 6 5, 1 

4. Pela situação, do modo como es-

tava só podia ocorrer com ele, 

local perigoso 4 9,3 5 12,5 - - 9 7, 6 

5. Destino, acaso, azar, predesti-

nação, desígnio, provação de 

Deus, probabilidade 21 48,8 29 72 ,5 28 80 78 66, 1 

6. Pagando por erro de alguém, 

castigo de Deus - - - - 2 5 7 2 1,7 

7. Não sabe - - - - - - .. -

T o t a 1 43 40 35 118 

Como pode ser notado, o destino é a categoria malS 

citada por todos os três grupos, proporcionalmente mais pelos 

cegos, depois amputados e menos pelos presos. A categoria com

portamento ou característica do ator é mencionada em segundo 

lugar em frequência pelos três grupos em conjunto, malS pelos 

presos, depois amputados e por último cegos, sendo a situação 

indicada apenas pelos amputados e presos para explicar. esta 

questão e a família por presos e cegos. 

Para os sujeitos observadores, a distribuição é a 
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seguinte: 

Tabela 83 - Frequência de explicações adotadas por sujeitos observadores 

ã questão "Por que isto ocorreu com ele?" 

Ampu-

EXPLICAÇÕES Presos tados Cegos Total 

F % F % F % F % 

L Canportamento ou característica 

inadequada do ator 30 70 19 47,5 8 22,9 57 48,3 

2. Pela ação negativa de outros 3 7 .. - - - 3 2,5 

3. Falha dos pais, família, fator 

hereditário 1 2,3 .. - 5 14,3 6 5,1 

4. Pela situação, do modo como es -
tava só podia ocorrer com ele. 

local perigoso 3 7 3 7.5 
J 

1 2,9 7 5,9 

5. Destino, acaso, azar, predesti-

nação, desígnio, provação de 

. Deus, probabilidade 6 14 18 45 17 48,6 41 34,7 

6. Pagando por erro de alguém, -

castigo de Deus - - - .. 3 8,6 3 2,5 

7. Não sabe - - - - 1 2,9 1 0,8 

T t a 1 43 40 35 118 o 

Para estes grupos, com malor frequência são menciona 

das as características do próprio ator como responsavéis p~ 

lo ocorrido, em primeiro lugar pelos observadores de presos, 

em segundo por observadores de amputados e por último pelos 

casos de cegos. A segunda categoria malS indicada é o destino, 

proporcionalmente em primeiro lugar pelos cesos, depois amput~ 

dos e por último presos. Os E..?-is e família são indicados qua-
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se exclusivamente pelos casos de cegos e por um dos presos, e 

a situação mals 
• 

por presos e amputados, e menos pelos cegos. 

Destes dados retira-se malS uma vez a diferenciação 

no processo atribucional entre sujeitos atores e observadores, 

com os primeiros encontrando no .destino, e posteriormente ne-

les mesmos, a explicação, e os últimos baseando-se nos atores 

em primeiro lugar e em segundo no destino, as explicações para 

solucionar a questão da escolha daquele sujeito particular ter 

sofrido a perda considerada. 

As respostas à solicitação de classificação das três 

afirmações, cada uma indicando uma das três teorias explicati-

vas dos fenômenos vitimadores, levaram ao seguinte quadro de 

resultados médios para sujeitos atores e observadores, lembran 

do que menores os índices, mais importante a teoria na explica-

ção do seu caso, ou do caso que está julgando: 

Tabela 83 - Média dos valores classificatórios atribuídos a cada 

teoria - Sujeitos Atores e Observadores 

. T eorlas 

ca de Bus 

Con trole 

(BC) 

do l1un 

Jus to 

(MJ) 

Atr 

Def 
ibuição 

ensiva 

(AD) 

Presos 

1,84 

2,42 

1,74 

ATORES OBSERVADORES 

Amputados Cegos Presos Amputados 

2,68 2,63 1,21 1,40 

2,10 1.94 2,84 2,80 

1,22 1,43 1,95 1,77 

Cegos 

2,43 

2,28 

1,28 
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Os sujeitos atores presos explicam as ocorrências con 

sigo valendo-se das três teorias nesta ordem: AD-BC-MJ. Para os 

sujeitos observadores, nos casos de presos e amputados, a ordem 

das três teorias é BC-AD-MJ e para os casos de cegos AD-MJ-BC. 

A respeito do emprego das três teorias de atribuição 

de causalidades pelos diferentes grupos, as respostas dos sujei 

tos atores mostram existir diferenças marcantes entre eles,quru~

do se consideram as teorias separadamente. Assim, isolando-se 

a teoria de BC, observa-se a frequência média de 4.59 afirma

ções nela baseadas para explicação dos fenômenos, diferente se

gundo o tipo de perda que sofreram os sujeitos (F= 49,03;p<.01). 

Deste modo os presos valem-se significativamente malS (t=10,39 ; 

P < .01) desta teoria (X = 7,91) do que os amputados (X=2,62), 

e que os cegos (X=2,77) (t=8,06j P < .01), nao se observando di

ferenças significativas (t=0,21;p = n.s) entre os sujeitos cegos 

e amputados no emprego da teoria da BC. 

O emprego da teoria HJ deu-se em 3,74 afirmações, em 

média, pelos três grupos indistintamente, ao buscarem explicar 

as causas das ocorrências que os atingiram, com diferenças signi 

ficativas (F= 4,78;p <.01) no seu emprego pelos diversos grupos 

de sujeitos. Assim, os presos (X=4,44) empregaram significativ~ 

mente mais (t=5,53; p <.Ol)a teoria MJ do que os amputados 

(X=2,98), que por sua vez obtiveram escores menores que os ce

gos (X=3,74) diferença esta não significativa do ponto de vista 

estatístico (t=1,46;p = n.s) o mesmo ocorrendo quando se compa

ram presos e cegos (t= 1,30;p =n.s). 

A teoria AD, sem dúvida a mais empregada pelos sujei-
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tos atores, em média recebeu 6,76 citações nos diversos grupos, 

também com diferenças marcantes entre os três grupos (F= 5,45; 

P <.01). Os amputados são os que mais empregaram os princípios 

desta teoria (X=7,58) para explicar o que lhes aconteceu, superi 

ores aos presos (X= 6,19) (t=3,37; P <.01) e aos cegos (X=6,54) 

(t=2,52; P < .05)Jnão sendo encontradas entretanto diferenças ao 

se comparar presos e cegos (t=0,70;p= n.s). 

Os sujeitos observadores, por outro lado, concordam 

com 7,14 itens, em média, baseados na teoria de BC para explicar 

os fatos ocorridos com os atores, constituindo-se na teoria mais 

empregada entre as três) apresentando ainda diferenças signific~ 

tivas entre os grupos de sujeitos (F=36,42:p <.01). 

Os observadores de presos valem-se malS desta teoria 

para explicar os eventos (X=8,98), com escores significativamen

te (t=8,14; p <.01) superiores a aqueles referentes aos cegos 

(X=3,77), o mesmo ocorrendo com os dmput~dos (X= 8,10) em rela

ção aos cegos (t=5,50; p<.Ol). Os observadores de presos apesar 

de obterem escores maior'es que os amputados, essas diferenças não 

atingem nlveis de significação estatística (t=1,86; p=n.s.). 

A teoria de AD, segunda mais empregada pelos observa 

dores, obteve 4,97 citações em média: entre os diversos grupos 

para explicação das ocorrências com os sujeitos atores, novamen

te com diferenças marcantes entre os três grupos (F=13,98; p <.OlL 

Aqui os escores mais elevados são obtidos pelos sujeitos observa 

dores de casos de cegos (X=6,88), significativamente superiores 

aos amputados (X=4,15), (t=4,71~; P <.01) e aos presos (X=4,19) 

(t=5,08; P <.01), não sendo encontrada diferença entre presos e 
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amputados (t=0,07;p = n.s). 

Por último a teoria de MJ recebeu apenas 3,18 citações, 

em média, pelos observadores nas explicações das causas dos even 

tos enfrentados pelos atores, com diferenças entre os três gru

pos (F= 4,25; P <.05). 

Os observadores dos casos de presos obtém os malores 

escores nesta teoria (X=4,00) significativamente (t=2,97;p < .01) 

superlores aos cegos (X=2,37)e também aos amputados ex= 3,00) 

sem entretanto atingir significação estatística (t=1,80;p =n.s). 

Menores diferenças são verificadas entre os casos de observado

res de amputados e cegos (t=1,02;p =n.s). 

De modo geral se verifica que enquanto os atores va

lem-se das teorias AD-BC e MJ, nesta ordem de importância~ para 

explicar os eventos com eles ocorridos, os observadores invertem 

a ordem dos dois primeiros fatores: preferindo BC-AD-MJ, o que 

está perfeitamente de acordo com as hipóteses deste trabalho e 

de Jones e Nisbett (1972) a respeito. 

Ao se considerar as medidas de variáveis pessoais dos 

sujeitos atores, não se observam diferenças significativas en

tre grupos de presos, amputados e cegos, razão pela qual serao 

citados apenas a título de registro os escores médios de cada 

grupo nas quatro variáveis consideradas. 
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Tabela 84 - Média dos escores dos sujeitos atores nas variáveis 

psicológicas consideradas. 

. 
Variáveis Presos Amputados Cegos 

· Crença no mundo justo 7,91 8,22 7,85 

· Sentimento de auto-estima 9,49 8,38 8,77 

· Locus de controle 7,84 9,12 9,03 

· Sentimento de religiosidade 10,30 11,45 10,50 

As relações entre as variáveis até o momento apresen

tadas, para os três grupos de sujeitos, mostram alguns dados ln-

teressantes e que podem ser assim resumidos para os sujeitos que 

sofreram cada um dos tipos de perdas consideradas. 

Presos: - correlação positiva entre o quanto se julga culpado e 

o quanto poderia ter evitado o ocorrido 

- correlação positiva entre o quanto foi culpado, o qua~ 

to poderia ter evitado, e o emprego da teoria BC para 

explicar as causas dos eventos 

- correlações negativas entre o quanto foi culpado, o 

quanto poderia ter evitado o evento, e o emprego da 

teoria AD 

- correlações positivas entre escores na teoria de BC e 

MJ e negativa entre teorias BC e AD 

- correlações negativas entre escores na teoria de BC e 

locus de controle 

- correlações positivas entre escores na teoria do MJ e 

na escala de crença no mundo justo 

- correlações positivas entre escores na teoria deAD e 
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locus de controle 

- correlações positivas entre crença no mundo justo e 

sentimento de religiosidade 

Amputados- correlações positivas entre teoria BC ,0 quanto foi cu! 

pado, e o quanto poderia ter evitado os eventos vitima 

dores 

Cegos 

- correlação negativa entre teoria AD, o quanto foi cul

pado, e o quanto poderia ter evitado os eventos vitima 

dores 

- correlação negativa entre teoria AD e sentimento de 

auto-estima 

- correlação positiva entre teoria AD e sentimento de re 

- ligiosidade 

- correlação negativa entre teoria MJ e sentimento de 

auto-estima 

- correlação negativa entre teoria BC e sentimento de 

auto-estima 

- correlação positiva entre teoria BC: o quanto podia e

vitar, e o quanto foi culpado 

- correlação negativa entre teoria AD: o quanto podia e

vitar, e o quanto foi culpado 

- correlações pequenas,mas positivas,entre a teoria HJ , 

o quanto podia evitar, e o quanto foi culpado 

- correlações negativas entre teoria BC e sentimento de 

auto-estima 

- correlações positivas entre teoria BC e sentimento de 

religiosidade 
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- correlações positivas entre teoria MJ e sentimento de 

religiosidade 

- correlações positivas entre teoria AD e sentimento de 

religiosidade 

- correlações positivas entre teoria MJ e crença no mun

do justo 

- correlações positivas entre teoria AD e locus de con

trole 

A respeito das avaliações da magnitude da negatividade 

dos eventos que os vitimaram, os sujeitos dos diversos grupos 

apresentam diferenças significativas nas suas respostas CF=6,99; 

p <.01), com os presos avaliando mais negativamente que todos 

os outros CX=1,65) o que lhes ocorreu, com diferenças que entre

tanto não atingem níveis de significação estatística quando com

parados aos amputados Ct=1,09;p = n.s) colocados em segundo lu-

gar,e avaliando os seus casos mais positivamente ex= 1,85). 

Entretanto, ambos apresentam diferenças -marcantes quando compa

rados aos cegos, que avaliam os eventos que lhes ocorreram como 

mais positivos que todos os outros grupos eX=2,40) et=2,72;p< .05 

quando comparados aos amputados, e t=3,46; p <.01 quando compar~ 

dos aos presos). 

Considerando-se as respostas à questão de como se sen 

te no momento, os grupos apresentam respostas na mesma direção 

daquelas oferecidas quando da questão anterior 1 também com dife

renças significativas entre os grupos (F=4,54; p <.05). 

Novamente os presos sentem-se os mais infelizes de to

dos (~=2,86) sem diferença entretanto (t=O,lO: p=n.s) quando com 
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parados aos amputados (X=2,88). OS cegos são aqueles que se sen 

tem mais felizes que todos os outros (X=3,37),significativamente 

superiores esses julgamentos quando comparados aos amputados 

(t=3,10;p < .01) e aos presos (t=2,49;p <.05). 

Ao serem considerados as respostas de combate (cop~ng 

~e~pon~e~) ?Os três grupos de sujeitos, encontra-se uma varieda

deode sujeitos bons e maus nesta variável. Afora o grupo de pre-

sos, que receberam uma avaliação mais operacionalizada a respe~ 

to desta variável, eoonde também se observa boa variabilidadedos 

dad6s, os outros grupos apresentam proporç6es semelhantes de 

bons ou maus em respostas de combate, o que permite a compara

ção destas respostas com outras variáveis dos sujeitos cu do pr~ 

cesso atribucional por eles utilizado. ~ conveniente lembrar que 

se temia a possibilidade de que uma grande proporção de um gru-

po de sujeitos fosse qualificada como boa ou mesmo má, restando 

para a categoria oposta número reduzido de casos, o que nao per-

mitiria o trabalho realizado, o que felizmente não ocorreu. 

As relaç6es entre as respostas de combate utilizadas 

pelos grupos de sujeitos com outras variáveis, produziram alguns 

resultados interessantes que são agora apresentados resumidamen-

te, considerando-se cada grupo isoladamente. Assim, os sujeitos 

que lutam bem contra as perdas que se abateram sobre eles apre-

sentam as seguintes características que os diferenciam daqueles 

.que não se empenham para ter vida mais regular e suplantar suas 

limitaç6es. 

Presos: os sujeitos que lutam de forma positiva contra a situa 
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ção em que estão colocados julgam-se menos culpados pelo que 

ocorreu, utilizam mais a teoria de AD e menos a teoria BC para 

explicar o fato que o levou a essa situação. Acreditam mais que 

o evento não poderia ser evitado, e colocam os outros em prl

meiro lugar quando explicam as causas da ocorrência vitimadora. 

Amputados: os sujeitos amputados que combatem de forma positiva 

as perdas que sofreram apresentam escores mais altos na teoria 

de Busca de Controle, mais baixos na teoria MJ, julgam-se malS 

culpados pela ocorrência do evento vitimador, acreditam malS 

fortemente que poderiam ter evitado o que aconteceu, avaliam co

mo menos negativa a perda que sofreram, obtêm escores malS 

elevados em sentimento de auto-estima, e não se apresentam dife 

rentemente dos que combatem mal suas perdas nas escalas delocus 

de controle, sentimento de religiosidade e crença no mundo JU~ 

to. 

Cegos: entre os sujeitos cegos, aqueles que mantêm um padrão de 

comportamento que os caracterizam, à vista dos responsáveis téc

nicos pelas instituições às quais estão vinculados, como pessoas 

que procuram, que se esforçam por manter uma vida mais próxima 

possível da normalidade, apresentam características pessoalS e 

do processo de atribuição de causalidade empregados que os dife

renciam daqueles que combatem mal a sua limitação e que envol

vem: os cegos adquiridos, que um dia, após os 5 anos de idade, 

já enxergaram normalmente combatem de forma mais positiva que os 

cegos congênitos; os bons em respostas de combate valem-se mais 

frequentemente da teoria de BC e Inenos das teorias do MJ e AD p~ 

ra explicar as causas dos eventos que os vitimaram: têm maior 
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sentimento de auto-estima e menor sentimento de religiosidade; 

são mais tendentes à internalidade do que externalidade do locus 

de controle; julgam-se mais culpados pelo que aconteceu, e avali 

am sua perda como menos ruim. 

Comparando-se os três grupos e considerando as caracte 

rísticas dos sujeitos bons nas respostas de combate verifica-se 

que os cegos e amputados empregam mais a teoria de BC e menos as 

teorias MJ e AD, ocorrendo o contrário com os presos; os cegos e 

amputados acham-se mais culpados pelo que aconteceu, e mais for

temente pensam que o evento poderia ter sido evitado, ocorrendo 

exatamente o contrário com os presos, que julgam os outros como 

culpados e acreditam que o evento não pudesse ser evitado;os am

putados e cegos avaliam a perda como menos negativa; ambos têm 

maior sentimento de auto-estima, ocorrendo o contrário com os 

presos; os cegos têm menor sentimento de religiosidade e se com

portam como mais internos no que tange ao locus de controle. 
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6 - DISCUSS.a:O DOS RESULTADOS 

Nesta sessao serão discutidas os principais resulta -

dos demonstradores de diferenças importantes entre as diversas 

variáveis consideradas neste estudo, e algumas tentativas de 

explicação acerca do porquê de estes resultados terem ocorrido 

em cada situação considerada. 

o tipo de abordagem visará principalmente analisar os 

efeitos diferenciais de algumas variáveis sobre as outras, co~ 

siderando as hipóteses levantadas quando da descrição da meto

dologia empregada neste estudo. Deste modo, procurar-se-à dis 

cutir que tipo de processo atribucional é utilizado pelos di-

versos grupos de sujeitos que sofreram cada uma das perdas con 

sideradas, a importância de cada uma das três teorias de atri-

buição de causalidade a eventos acidentais (BC, MJ, AD) na ex-

plicação das causas das ocorrências que geraram as perdas para 

os diferentes sujeitos. 

,..,. 
Em um segundo momento estudar-se-ao as diferenças en-

tre as medidas pessoais de sentimento de auto-estima, sentime~ 

to de religiosidade, locus de controle e crença no mundo justo 

nos diversos grupos, e como influenciam os processos de atribui 

çao empregados pelos sujeitos. 

Por último, estudar-se-ã a variação no processo de 

combate ã perda sofrida (coping ~e6pon6e6) em cada grupo de su 

jeitos, sua relação com as medidas pessoais dos sujeitos e com 

o processo de atribuição de causalidade empregado para expli

car as ocorrências. Isto é, se o processo de atribuição utili 
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zado e as medidas pessoais influenciam ou nao a luta contra a 

perda sofrida. 

... 
Todos estes pontos, a exceçao daquele relativo ao 

combate das perdas sofridas, levam em consideração a diferen-

ciação entre sujeitos atores e observadores, e o comportamen-

to destes frente ao mesmo fenômeno, por um lado pelas pessoas 

que participaram ativamente do evento considerado, e por ou-

tro por pessoas que ouviram os ~elatos dos acontecimentos e 

sobre eles emitiram suas respostas. 

Os resultados descritos nas seçoes que antecedem a 

esta discussão dos resultados demonstram em primeiro lugar 

que os diversos grupos de sujeitos sofrendo as perdas consid~ 

radas empregam, via de regra, os mesmos fatores para atribuir 

causalidade aos eventos que se abateram sobre eles. Isto quer 

dizer que o un1verso de fatores utilizados pelos três grupos 

é o mesmo, permanece constante, mas se-observa a variabilida-

de na intensidade do emprego de cada um deles pelos diferen -

tes grupos de sujeitos. A nosso ver este fenômeno depende 

muito do tipo de envolvimento que o sujeito teve naquela Sl

tuação, o nível de participação no caso que motivou sua perda. 

Os presos, por exemplo, estavam mais diretamente relacionados 

ao comportamento que originou a sua perda e por isso utiliza~ 

se ma1S fortemente de alguns fatores para explicar suas ocor

rências (seu pr'óprio comportamento como causa). Já os cegos, 

em outro extremo, que muitas vezes não estavam diretamente en 

volvidos com o comportamento que originou sua perda, empregam 

outros fatores (por exemplo~ ocorrem por doença, incapacida-
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de congênita) que indicam a impossibilidade de controlar a si 

tuação. 

Assim, os diversos grupos empregam diferencialmente 

os sete fatores categorizados neste trabalho, considerando 

por um lado a situação como um todo que gerou a perda ao su

jeito, o seu real grau de participação nos eventos, a realida 

de objetiva daquela dada ocorrência e por outro a percepção 

por parte do s~jeito do grau de participação voluntária naqu~ 

le dado acontecimento. Por exemplo, os sujeitos amputados d~ 

rante o exercício de um trabalho diziam ao experimentador:"Eu 

sempre fiz aquilo, estava acostumado com aquele trabalho, se~ 

pre agindo do mesmo modo. Não sei explicar como isto aconte

ceu comigo. Eu não fiz nada de diferente". 

Este fato recebe ainda comprovaçoes quando se conSl 

deram os diversos sub-grupos, que apresentam diferenças mar

cantes entre si, indicando que eventos ~iversos que geraram a 

mesma peroa provocam atribuições aos fatores com frequências 

diferentes, dentro do mesmo conjunto geral. 

~ interessante lembrar também aqui'adiferença en

tre sujeitos atores e observadores, quando os primeiros emi

tem respostas indicadoras da causalidade dos eventos com uma 

variabilidade entre os diversos fatores muito maior que os s~ 

jeitos observadores. Estes optam mais por algumas poucas cat~ 

gorias, concentrando nestas as frequências ,malS importantes 

de menções. 

Tal fato a nosso ver pode ser explicado, por um la-
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do pela maior quantidade de informação de que dispõe os su-

jeitos atores sobre a ocorrência dos eventos e que, em virtu-

de de sua diferenciação em cada caso, produz respostas com 

discriminação maior dependendo do caso. De outro lado os ob

servadores, com menor nível de informações sobre o caso, ten-

do aliado a este dado fatores motivacionais, respondem de fo~ 

ma estereotipada indicando um ou outro fator com frequência 

dominante, restando:-P?acas menções a outros fatores do uni-

verso isolado. 

A respeito dos fatores em si, verificam-se nas res

postas às questões relativas a quem foi o responsável pelo 

que ocorreu,p9r'que isto ocorreu com você, quanto o ator foi 

culpado, o que fazer para evitar o que aconteceu e a classifi 

cação dos quatro fatores de atribuição de causalidade (eu/ele, 

outros, situação e acaso), que os atores preferem citar como 

origem dos fatos as categorias externas.a ele, envolvendo des 

tino, putras pessoas, entidades, situação. Declaram 

vel muito pequeno que foram culpados pelo que ocor-

reu, que pouco poderiam ter evitado o evento, '. que o destino 

foi o responsável por terem sido escolhidos para sofreram es-

ta perda e isto não ter ocorrido com outros, dizendo que nada 

poderiam fazer para mudar a situação quando de sua ocorrência, 

ou que os outros deveriam ter agido de forma diferente para 

que o fato não acontecesse. 

Já os observadores claramente atribuem maior culpa 

ao ator pela ocorrência do fato, apontam mais frequentemente 

os fatores relacionados ao próprio ator como explicação cau-
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sal dos eventos, desconsideram totalmente o acaso como fator 

determinante do fato, e após a pessoa do atorJtendem a colo

car as outras pessoas como responsáveis pelo ocorrido, acredi 

tando que os atores poderiam ter evitado o que aconteceu des-

de que modificassem o seu comportamento ou outras pessoas agi~ 

sem de forma diferente. Este fato sem dúvida garante aos ob

servadores maior percepção de exercício de controle sobre as 

possíveis ocorrências futuras destes eventos com eles 
.. 

pro -

prios. 

Quanto ao emprego das três teorias de atribuição de 

causalidade a eventos vitimadores (Busca de Controle,Mundo Jus 

to, Atribuição Defensiva) é necessário aqui uma distinção bas 

tante importante: os casos onde os atores acreditam que o 

evento era evitável (somente presos) e os casos onde os even

tos seriam inevitáveis (amputados e cegos). 

No caso de eventos percebidos como evitáveis os su-

jeitos empregariam em primeiro lugar a teoria BC depois AD e 

por último MJ, e no caso de eventos tidos como inevitáveis AD-

MJ-BC, nesta ordem. Isto é, os atores acreditam que, nos ca-

sos de presos, o fato seria evitável e portanto empregam em 

dada ordem as três teorias (BC-AD-HJ) colocando MJ em último 

lugar, e nos casos de cegoseamputados, para eles inevitáveis, 

colocam a teoria MJ em segundo lugar relegando a plano mais 

inferior a teoria BC. 

Para os observadores verificam-se o mesmo fenômeno 

com pequena diferença: julgam os casos de amputados tão evitá 

veis como os de presos e inevitáveis somente os de cegos. 
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Assim para os casos de presos e amputados valem-se de BC-AD

MJ e para os casos inevitáveis (cegos) AD-MJ-BC. Verifica-se 

4' 

a1 que os atores preferem indicar a t~oria AD em primeiro lu-

gar, BC em segundo no caso de ~ventos evitáveis e em último 

no caso de inevitáveis, e MJ em segundo no caso de inevitáveis 

e em último no caso de evitáveis. Os observadores valem-se 

mais da teoria BC para os casos evitáveis, colocando AD em s~ 

gundo lugar e MJ em último, nao se apresentando diferentemen-

. ..,.. 
te dos atores para os casos 1nev1tave1S. 

Portanto parece que tanto Walster (1966) - busca de 

controle - quanto Shaver (1970) - atribuição defensiva - em 

suas explanações teóricas acerca do processo de atribuição de 

causalidade a eventos com perdas graves tinham razão, cada um 

para um caso diferente. A teoria BC aplicando-se ma1S a ca -

50S de observadores que nada sofreram, e a teoria AD aplican-

do,se mais aos casos de sujeitos que sofreram eles próprios 

as consequências dos eventos. A teoria do MJ parece nao pos

suir maior importância no processo de atribuição utilizadot~~ 

to por atores quanto por sujeitos observadores. 

As explicações sobre por que este fato ocorreria são 

muitas e tentaremos agora exppr.algumas interpretações que 

nos ocorreram. 

Os sujeitos atores em geral optariam mais pela te 0-

ria AD como forma de proteção do ego, de elevar a auto7estima, 

dado que os eventos já ocorreram, as consequências já estão 

instaladas no sujeito e ele não pode fazer nada para evitá-la~ 
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ao mesmo tempo em que é muito improvável (no caso dos amputa

dos) ou impossível (caso dos cegos) que isto venha a ocorrer 

novamente com eles. Já os presos, que uma vez livres de ca

deia poderão vir a sofrer novamente esta perda, utilizam-se 

pouco mais da teoria de BC do que da teoria AD, principalmen

te os assaltantes que correm maior risco de reincidirem no 

fato, e isto comprova a tese anteriormente descrita de que a 

possibilidade de que o evento venha a ocorrer novamente com o 

sujeito ator os leva a optar pela teoria BC como uma formasub 

jetiva de exercer controle futuro sobre os eventos, e da teo

ria AD para explicar os casos onde ele nao poderia fazer nada 

e seria improvável o reaparecimento do feriômeno consigo, como 

forma de elevar a auto-estima. 

Isto se comprova quando se consideram os sujeitos 

observadores que nos casos de presos e amputados (para eles 

tão evitáveis quanto os casos de presos) empregam frequente -

mente os postulados da teoria de BC para explicar os eventos 

dado que isto poderia ocorrer com eles também. Atribuindo ao 

ator a causa destes eventos, eles poderiam diferenciar-se dos 

atores e evitar o ocorrido, denotando aí uma motivação de bus 

ca de controle e de se evitar a ocorrência consigo. 

Para os casos de cegos, os observadores, sabedores 

que nao poderiam evitar uma moléstia que se abatesse sobre 

eles e os conduzisse à situação de cegos, procuram fazer atri 

buições baseados na teoria AD. Mesmo aí alguns componentesde 

busca de controle podem ser detectados, na medida em que es -

colhem os pais, a família, as outras pessoas, e nao a situa-
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ção, ou o destino, o acaso, como responsáveis pelo ocorrido , 
A , 

pois assim agindo tem possibilidades de que seus pais, sua fa 

mília, as pessoas que os rodeiam, possam agir de forma contrá 

ria aquela dos familiares dos cegos e evitem a doença e a con 

sequente cegueira. 

Quer dizer, os fatores que fazem a diferenciação no 

emprego das teorias de BC e de AD seriam: a possibilidade de 

ocorrência do fato com o sujeito, e o mínimo de dúvida na 

ação do ator naquele evento, para os casos onde isto pudesse 

vir a ocorrer (observadores) ou reocorrer (casos de presos a~ 

saltantes). O emprego da teoria BC nestes casos garantiria 

ao sujeito a percepção de que pode exercer controle sobre os 

eventos e atenderia à esta importante motivação do ser humano. 

Para os casos onde o evento é muito improvável de 

ocorrer novamente (caso de amputados e presos homicidas) ou 

impossível de~correr (casos de cegos), o emprego da teoria 

AD é mais frequente, como forma de manutenção ou elevação 40 

nível do ego, do sentimento de auto-estima, que em geral para 

estes sujeitos é mais baixo. 

Nos casos onde o ator nao fez nada e só recebeu as 

consequências, a teoria BC também não é empregada por observ~ 

dores, mas nos casos onde o ator teve uma ação qualquer, mes-

mo pouco relacionada ao evento, constata-se o emprego da teo-

ria de BC por esses sujeitos observadores. 

Verifica-se, em suporte a estas considerações, as 

correlações positivas entre o quanto o ator é julgado culpado 
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pelo evento, o quanto poderia ter evitado o ocorrido e o em

prego da teoria de BC, tanto por atores quanto por observado

res; as correlações negativas entre estas variáveis e o empr~ 

go da teoria AD; as correlações positivas entre quanto o ator 

foi culpado, o quanto poderia ter evitado o ocorrido e o sen

timento de auto-estima e crença no mundo justo; e para os su

jeitos observadores a constatação de que, quanto mais interno 

o sujeito mais acredita que o ator pudesse ter evitado o que 

aconteceu. 

Uma forma de testar estas interpretações seria am

pliar este estudo, envolvendo por um lado grupos de sujeitos 

que sofreram prisão de alguns dias apenas, de sujeito que so

freram acidentes de trabalho com lesões leves, tal corno um fe 

rimento na mão, que hipoteticamente, de acordo com as explic~ 

ções anteriores, deveriam utilizar mais frequentemente a teo

ria BC, dado que mais tarde poderão se envolver novamente em 

eventos desta mesma natureza. 

Por outro lado, para comprovar os dados encontrados 

poderiam ser incluídos sujeitos presos condenados a penas peE 

pétuas, ou a penas tão grandes que provavelmente já teriam fa 

lecido ao seu termino, ou estariam tão velhos que por certo 

nao se envolveriam mais em eventos desta natureza. Espera-se 

que estes sujeitos empreguem mais fortemente a teoria AD. 

Quanto ~ teoria MJ, ela recebe pequena consideração 

por parte dos sujeitos atores e observadores, não sendo quase 

empregada para explicação causal dos eventos. 



363 

A nosso ver isto ocorre por parte dos atores como 

uma forma de elevação do nível do ego, do sentimento de auto-

estima, pois admitir que o evento se abateu sobre ele como 

uma forma de punição por erros cometidos anteriormente, seria 

atestar que ele possui características negativas, o que o co

locaria em posição inferior, contrária a motivação de eleva

ção do sentimento de aut6~estima. Os poucos que se valeram 

desta teoria dizem que mereceram a perda porque um dia fize -

~ alguma coisa ruim, mas nao eram pessoas ruins que mere -

cessem o que ocorreu. Mereceram porque fizeram alguma COlsa 

ruim e não porque sao ruins. 

Já os observadores declaram que nao poderiam justi-

ficar a ocorrência com base nesta teoria porque nao conheciam 

o sujeito o suficiente para dizer se ele era ruim e por isto 

mereceu a perda. Preferem, nos casos onde o sujeito fez uma 

coisa ruim, atribuir de forma baseada na teoria BC e nao na 

do mundo justo. 

Lembra-se aqui a fina distinção entre uma e outra 

teorias (BC e MJ) e a alta correlação positiva entre ambas, 

com a primeira referindo-se a uma ligação entre a consequência 

sofrida e algo que o sujeito fez naquele dado momento e por 

isto, deliberadamente ou não, provocou o fenômeno. Quanto 

teoria do MJ, refere-se a casos onde o sujeito anteriormente 

fez algo ruim e por isto mereceu o que ocorreu, quer dizer o 

sujeito recebeu, vindo não se sabe de onde, uma punição pela 

ação anterior errada, e não provocou o fato com um comporta -

mento inadequado naquele momento. 
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Esta diferença muito sutil, é questão de variação 

do tempo ã vista dos sujeitos entrevistados: a teoria de BC 

faria refer~ncias a fatos ocorridos imediatamente e conecta -~ 

dos ao evento, enquanto a teoria do MJ a fatos acontecidos no 

passado, e que teleologicamente motivaram esta ocorr~ncia. 

Explica-se assim a alta correlação entre ambas, po~ 

que aos sujeitos é difícil saber se, quando se fala que o su

jeito mereceu aquilo seja devido ao comportamento emitido no 

momento da ocorr~ncia ou a fatores mais antigos. Nesta dúvi

da, claramente eles preferem, principalmente os observadores, 

optar pela teoria BC que lhes garante maior elevação do senti 

mento de controle sobre os eventos, e aos atores, a opçãomais 

pelo MJ nos casos de dúvida, garante elevação da auto-estima 

pOlS sempre mencionavam a geração anterior como responsável 

pelo que ocorreu, que eles estariam pagando por erros cometi

dos pelos pais ou ancestrais. 

Esta discriminação fina necessita ser processada ao 

nível do sujeito em futuros estudos, e se deve procurar deter 

minar qual o limite temporal em que uma ação negativa do su

jeito possa ser conectada com consequ~ncia negativa em função 

da teoria BC ou MJ, isto é, até quando se considera que o su

jeito recebeu aquela perda porque fez algo errado, e a partir 

de que distância temporal isto seria tomado como merecimento 

por atos cometidos anteriormente, mas não diretamente determi 

nados por eles. 

A nosso ver portanto a teoria MJ nao se aplica nes

tes casos, por um lado porque os atores acham que ela se refe 
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re aos comportamentos do momento e isto seria admitir a culpa 

pelo ocorrido, o que levaria ã diminuição da auto-estima e, 

pelos observadores porque isto se referencia ao passado dos 

sujeitos, que eles não conhecem e portanto não podem jUlgá -

los. 

Outro elemento importante neste aspecto é aquele r~ 

lativo ã mençao do destino, acaso, predeterminação, como ele

mento causal da ocorrência vitimadora com muito maior frequê~ 

cia por parte de atores que observadores. A princípio pensa

va-se que o destino seria alguma coisa relacionada ã teoria 

do mundo justo,onde o~sujeito teve aquela perda por causa do 

destino, que lhe foi imputado, tendo em vista uma punição 

por um ato negativo cometido anteriormente. Mas declarações 

paralelas dos sujeitos ao experimentador, principalmente at~ 

res, mostraram que não era bem este o significado do fator. 

Para eles o destino é entendido de forma determinista e nao 

probabilista por um lado, e por outro como uma mera previsão 

de coisas que ocorrerão a cada um de nós, nada havendo a fa

zer Destes casos, pois já está "escrito" (.6.i.c.) que isto ou a

quilo ocorrerá com a pessoa. O destino nunca é empregado co

mo indicador de uma punição ao sujeito, mas no sentido de uma 

predestinação, o que é sem dúvida, o mais alto grau de atri -

buição externa, confundindo com a noção de externos autênti 

cos, e não de externos "outros poderosos" ou situação nao con 

trolada (Romero Garcia, 1980, Levenson, 1974). 

Esta posição permite ao sujeito manter ou elevarsua 

auto-estima na medida em que não pode fazer nada para evitar 
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p ocorrido, uma vez que isto já estava determinado anterior -

mente e ele nao pode lutar contra este fato que é comum a to

dos nós. Assim: o preso foi assaltar um banco porque o des

tino previa que ele seria um assaltante; ele perdeu uma perna 

ao atravessár uma rua porque o destino previa que ele perdes

se esta perna; ele nasceu ou ficou cego não porque ele fez aI 

go errado, mas sim porque o destino previa que isto iria ocor 

rer com ele, e se não acontecesse naquele caso particular, o

correria em outra situação, daí nada ter a se fazer para evi

tar o evento • 

f interessante lembrar certa menção a este fator 

por sujeitos observadores de casos de cegos congênitos ou ad

quiridos por doença, e de amputados que nao tiveram um compo~ 

tamento ativo na ocorrência do fenômeno (por exemplo estavam 

em um veículo que bateu em outro e eles, sem dirigir o veícu

lo, vieram a sofrer lesões). Isto parece ocorrer, pelos mes

mos motivos expostos quando da análise dos casos dos sujeitos 

atores, dado que ocorrências desta natureza podem vir a se 

passar com qualquer pessoa, e nestes casos ê preferível já co 

locar a causalidade em uma variável totalmente incontrolável 

para garantir o nível de auto-estima e possível exercício de 

controle, pois o sujeito observador pode supor que o destino 

não lhe deverá reservar tal consequência negativa, e deste mo 

do controlar esta ocorrência com sua pessoa. 

Ao se considerar as medidas das características pe~ 

soais dos sujeitos envolvidos neste estudo (crença no mundo 

justo, sentimento de auto-estima, locus de controle, sentimen 
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to de religiosidade) uma primeira constatação aparece em qua

se todas as comparações e sub-grupos: as diferenças marcantes 

entre sujeitos atores que sofreram as perdas consideradas e 

aqueles observadores a eles emparelhados em idade, nível só -

cio-econômico-cultural. 

Ainda que o processo de emparelhamento não tenha 

podido obedecer a critérios bastante rigorosos, o que torna -

ria a comparação de atores e observadores nessas variáveis 

mais precisa, pode-se observar que os atores em relação aos 

observadores, tal como se esperava; apresentam menor sentime!! 

to de crença no mundo justo, menor sentimento de auto-estima, 

locus de controle mais externo e menor sentimento de religio

sidade. 

Estes fatos se observam, em nosso entender, porque 

os sujeitos tendo sofrido esta perda grave em sua vida, sem 

ter às vezes emitido comportamentos que justificassem tal peE 

da, e vendo que outras pessoas em condições semelhantes a sua 

nada perderam de tão sério, desenvolvam sentimento menos ln

tenso de crença em um mundo justo, ao passo os observadores 

nada tendo sofrido diretamente crêem mais que as pessoas mere 

cem os fatos que lhes acontecem. 

Fato análogo se passa com o sentimento de auto-esti 

ma, que se torna sensivelmente abalado pela constatação dos 

sujeitos atores de que não podem mais fazer as COlsas tão bem 

quanto os outros, de que existem características ',suas que go~ 

tariam de mudar se fosse possível .. Ocorre o mesmo com o sen

timento de religiosidade, porque o sujeito verifica que o se 
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guimento das normas da religião nao lhe traz uma vida mais con 

fortável, com menos sofrimento, ao menos do ponto de vista fí-

sico e social, e assim deixa de acreditar em muitos postulados 

básicos de sua religião, na medida em que, por seu grau de cul 

tura, só consegue absorver as melhorias nas condições de vida 

materiais e não espirituais, que a religião poderia lhe propo~ 

cionar. 

A esse respeito alguns sujeitos acrescentavam ... 
as 

afirmativas da escala de sentimento de auto-estima: "Eu podia 

fazer as coisas tão bem quanto os outros, mas agora nao posso~ 

"Se eu enxergasse normalmente poderia'fazer"; "Se eu gostaria 

de mudar alguma coisa em mim? Claro, se fosse possível. Mas 

não dá, paciência". 

E para o sentimento de religiosidade: "O inferno .. 
e 

aqul mesmo, veJa como eu estou"; "Crer na religião leva a gen-

te a ter uma vida mais feliz? Acho que_ não"; "Se Deus eXls-

te? Eu já tenho dúvidas". 

Ao se considerar o locus de controle, era esperado "e 

se verificou que os sujeitos que sofreram perdas graves, com limi -

tações em sua capacidade de controlar os eventos com eles ocor 

ridos, apresentassem locus de controle mais tendente à externa 

lidade do que os sujeitos observadores que nada sofreram, na 

medida que agora nesta condição é mais difícil dominar os even 

tos e mesmo conseguir o que se quer. 

Todos estes dados sao comprovados e reforçados pela 

diferença entre os diversos grupos de sujeitos atores, onde Os 
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presos que obtiveram perdas temporárias e que em curto perío

do de tempo poderão vir a desenvolver uma vida normal, namais 

ampla acepção do termo, apresentam-se com desvios menos acen-

tuados em relação aos sujeitos observadores, e mesmo ma~ores 

escores de auto-estima, e locus de controle mais interno, que 

os outros sujeitos atores. 

. ,. -. . 
Com respe~to a ~nterferenc~a das med~das pessoa~s 

como mediadores do processo de atribuição de causalidade, po~ 

cas diferenças e correlações importantes são verificadas, mas 

suficientes para demonstrar que o processo de atribuição ê i~ 

fluenciado por características psicológicas dos sujeitos, que 

podem ser assim resumidas, compreendendo tanto atores como ob 

servadores: 

Teoria de Busca de Controle 

- correlação positiva com crença no mundo justo 

- correlação positiva com sentimento de religiosid~ 

de 

- correlação negativa com locus de controle 

- correlação negativa para sujeitos atores e positi . 

va para observadores com o sentimento de auto-es 

tima (só observada nos sujeitos cegos) 

- correlação positiva entre atribuição de culpa ao 

ator e sentimento de auto-estima 

correlação positiva entre quanto poderia ter ev~-

tado e crença no mundo justo. 

Teoria de Atribuição Defensiva 
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- correlação positiva com locus de controle 

- correlação positiva com sentimento "de religiosida-

de 

- correlação negativa com sentimento de auto-estima. 

Teoria do Mundo Justo 

- correlação positiva com crença no mundo justo 

- correlação positiva com sentimen~o" de"religiosida-

de 

- correlação positiva com locus de controle 

- correlação negativa com sentimento de auto-estima. 

(só para os amputados) 

Assim, ainda reforçando as considerações anteriores, 

os sujeitos que optam mais fortemente pela teoria de busca de 

controle para explicação dos eventos são aqueles com locus de 

controle predominantemente interno. Estes, por um lado, acr~ 

ditam que poderiam ter controlado o evento naquela ocasião 

particular mas falharam, e por outro, no caso de observadores, 

que os atores também poderiam tê-lo feito ã sua imagem, o que 

nao ocorre com aqueles que optam pelas teorias de AD e MJ,que 

sao mais tendentes ã externalidade e julgam que os fenômenos 

que lhes ocorreram,ou com os atores, sao determinados por 

agentes externos ou por uma ação punitiva ã pessoa do ator. 

Es~es dados lançam mais luzes sobre a interpretação de que o 

emprego de explicações da teoria de BC estaria relacionandoao 

costumei~o'ou poss!vel futuro exerc!cio de controle sobre e

ventos da natureza daqueles tratados neste ~aIh~ 
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As correlações negativas entre teoria de atribuição 

defensiva e sentimento de auto-estima, e positivas entre qua~ 

tidade de culpa atribuída ao ator e sentimento de auto-estima, 

levam maiores suportes à intepretação de que a adoção de ex -

plicações baseadas na teoria de AD tem a finalidade de prote-

ger o ego ou elevar o sentimento de auto~estima dos sujeitos. 

A opçao pelas explicações da teoria do mundo justo 
.~ 

esta conectada. a maior sentimento de religiosidade e crença 

no mundo justo, o que se explica por si só, dadas as correla

ções positivas e altas entre crença no MJ. e sentimento de re 

ligiosidade, obtidas no curso de todo este trabalho e que sem 

dúvida expressam um conteúdo comum destas três medidas: as 

pessoas merecem o que conseguem, e conseguem o que merecem. 

Quanto às respostas de combate contra a situação em 

que se encontram os atores, observa-se distribuição equitati-

va entre bons e maus nestas respostas em todos os sub-grupos, 

salvo nos casos de cegos onde os adquiridos se apresentam com 

maior frequência corno bons do que maus em relação aos cegos 

congênitos. Tal pode ser explicado pelo fato d~oscegos adqui 

ridos já terem enxergado~uma vez na vida, tendo levado urna vi 

da normal, e de um momento a outro virem-se privados da visão, 

o que os levou a lutar incessantemente para ter ou recuperar 

urna situação, agora limitada, mais próxima da normalidade po~ 

sível. Os cegos congênitos por outro lado, não conhecem o 

que é a vida com visão normal, não avaliam corretamente a di-

ferença entre enxergar e não enxergar, e ao mesmo tempo acos

tumaram-se com a idéia de que são cegos e desenvolveram compoE 
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tamentos ma1S próximo do desamparo, conforme descrito por 

Seligman (1977), do que um padrão de busca de vida normal e 

convívio com sua limitação. 

As relações entre as respostas de combate adotadas 

pelos sujeitos e suas características psicológicas de senti ~_ 

mento de auto-estima, sentimento de religiosidade, crença no 

mundo justo e locus de controle, mostram diferenças entre os 

grupos de sujeitos amputados e cegos por um lado, e sujeitos 

presos por outro. 

Quanto a amputados e cegos, os sujeitos que sãoclas 

sificados como bons em respostas de combate apresentam, em p~ 

lo menos um dos dois grupos, maior sentimento de auto-estima, 

locus de controle mais interno, menor sentimento de religiosi 

dade, que os sujeitos catalogados como maus nas respostas de 

combate. 

-
As explicações para estes fatos envolvem a maior lu 

ta de sujeitos com alta auto-estima para ter uma vida normal, 

buscando manter ou até elevar este sentimento de auto-estima, 

pois caso se entregue às suas limitações, e opte por ter uma 

vida de dependência de:OUIras pessoas ou entidades, com isto 

estaria automaticamente baixando seu sentimento de auto-esti-

ma, o que ele próprio certamente não admite. 

Ao mesmo tempo, os sujeitos com locus de controle 

predominantemente interno, por acreditarem mais fortemente que 

existe uma relação entre o seu empenho na luta contra a limi-

tação e a obtenção de uma vida melhor, apresentam com ma10r 
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frequência comportamentos de busca de vida mais regular. Por 

outro lado os sujeitos mais tendentes à externalidade, nao 

observando maiores ligações entre sua ação e os reforços con

seguidos, não se aventuram a lutar contra a perda sofrida, a-

comodando-se na situação beirando o desampara.,:.como aquela ob 

servada entre os cegos, alocados em algumas instituições que 

os acolhem, e que acreditam não passarem mesmo de "ceguinhos", 

que precisam viver da caridade pública, ou de amputados que 

nao veem perspectivas de uma vida regular, de uma volta ao 

trabalho normal, preferindo viver às custas do instituto res-

ponsável por sua assistência, ficando nele "encostado" (.6-tc.), 

-recebendo pequena pensa0, mas que nada exige dele em contra -

partida. 

o menor sentimento de religiosidade dos sujeitos 

bons em respostas de combate em relação aos maus, pode ser 

explicado pelo fato de que os maus, sendo mais religiosos,ac~ 

modam-se na situação atual acreditando que nada há a fazer p~ 

ra mudar, uma vez que pessoas que tem estes sofrimentos, tal 

como ensina a religião, fizeram por assim merecer ou tem que 

passar por isto na vida, dado que um sofrimento aqui conduzi

rá a urna vida superior na pós-morte. 

Os sujeitos presos, por outro lado, comportam-se de 

forma totalmente contrária, com aqueles bons em respostas de 

combate possuindo menor auto-estima e maior religiosidade. 

A explicação para esta constatação poderia estar no 

fato de que os presos, ao contrário dos outros dois grupos de 
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sujeitos, fizeram alguma coisa de negativo a outras pessoas no 

ato que motivou a sua perda, não sendo ele o único a sofrer as 

consequências negativas do evento quec-ovi timou. Por esta .ra 

zão e por outras, os sujeitos com alta auto-estima não emiti

riam respostas de combate que os classificassem como bons 

nesta variável, por um lado porque acham que foram fracos, e~ .. 

ranam ao cometer o crime e precisam passar pela cadeia para m~ 

lhorar suas características, pagar pelo mal que fizeram a ou

tros, e por outro porque se julgam os melhores e para manter 

esta imagem na cadeia não podem apresentar condutas que de

monstrem que estão com medo da cadeia, que não estão gostando 

da situação, dado que não devem se importar com o fato de es-

tarem presos pois isto é até um ponto positivo à sua 

de sujeito forte' que suporta qualquer provação. 

l..magem 

o sentimento de religiosidade, correlacionado POSl..

tivamente às respostas de combate, pode estar retratando o fa 

to de que os sujeitos com altos escores em religiosidade esta 

riam buscando sair da cadeia, terem uma vida melhor para re

compor seu lar, recuperar o tempo perdido e tentar fazer o 

bem, para poder de certa forma pagar o mal que causaram a ou 

tros e à sua família com o crime cometido, o que não ocorreri 

a com sujeitos com baixo sentimento de religiosidade, que te

riam menos fortemente desenvolvidos estes valores. 

As relações entre respostas de combate e o processo 

de atribuição de causalidade empregado, também indicam dife .... 

renças entre os sujeitos amputados e cegos por um ladce. sujei 

tos presos por outro. 



375 

Para os amputados e cegos o bom combate ã sua limita 

çao estaria associado a maior emprego da teoria BC, a maior au 

to-atribuição de culpa pelo ocorrido, a maior avaliação de evi 

tabilidade do evento, e menor emprego de afirmativas baseadas 

nas teorias AD e MJ para explicar o que aconteceu, tudo isto 

de acordo também com alg~ns dos dados encontrados por Bulman e 

Wortman (1977). 

o fato de o sujeito aceitar a culpa pela ocorrência 

do evento que o vitimou, acreditar mais que ele era evitável 

na ocasião,pode levá-lo a buscar uma vida mais próxima ã norm~ 

lidade possível, com a sua limitação, como uma forma de anular 

a sua conduta negativa na ocasião. Isto é, na medida em que 

o sujeito busca ter padrão de vida próximo daquele ~dotado por 

sujeitos ~ue não possuem aquela dada limitação, ele consegue 

razoavelmente anular a sua culpa pela ocorrência da sua perda. 

Em outras palavras: "Eu fui culpado por estar assim, mas agora 

eu lutei para conseguir recuperar, pelo menos em parte, tudo o 

que eu tinha naquela ocasião". Com aqueles sujeitos que optam 

por explicações baseadas na teoria de atribuição defensiva e 

do mundo justo, que culpam outros ou variáveis externas pelo 

ocorrido, existiria um motivo a menos para procurar situação 

de vida mais próxima da normalidade, dado que foram unicamente 

vítimas da fatalidade ou de outros, e agora devem continuarnes 

ta situação até o final de sua vida. 

i 

Lembre-se que estes sujeitos valem-se mais frequent~ 

mente do destino para explicar suas perdas e deste modo, se o 

destino quis que eles se tornassem cegos ou amputados, eles 
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nao podem (e talvez nem devam, de acordo com seus pontos de 

vista) fazer nada para contrariar, para módificar tal determi 

naçao, dado que ninguém pode, não tem capacidade para tanto. 

Entre os presos a situação é completamente diferen-

te, com aqueles sujeitos que não lutam, ou lutam mal, para ter 

uma vida regular apresentando maiores índices de utilização 

da teoria de busca de controle, achando-se mais culpados pelo 

ocorrido, e aqueles que lutam muito e bem contra suas perdas, 

valendo-se mais da teoria de atribuição defensiva e culpando 

os outros pelo evento que os vitimou. 

Aqui a interpretação envolve novamente o fato de 

que os presos, diferentemente dos cegos e amputados, sofreram 

o mal porque causaram mal a outros também, e isto pode ser a 

razao da diferenciação dos grupos entre sí. 

Os sujeitos que se julgam culpados por estarem na 

cadeia, e por terem feito mal a outros, adotam uma de duas 

atitudes negativas do ponto de vista da luta contra sua situa 

çao: uns acham que não devem lutar contra seu atual estado 

porque devem pagar pelo mal que causaram aos outros, tirando-

lhes a vida ou bens materiais, e outros porque não convém, no 

âmbito do ambiente da cadeia, a um sujeito que fez algo por 

sua conta e risco ficar lamentando a perda da liberdade e 

~ 

buscando por meios normais a volta a vida fora da cadeia, ao 

seu lar, reconstruindo sua vida, conseguindo um emprego e de-

senvolvendo seus estudos. f mais gratificante perante os ou

tros criminosos admitir a culpa e aguentar firme a punição,só 

lutando contra ela por meios escusos como fuga, motim, briga, 
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outros assassinatos, e uma vida mundana de tóxico, jogos,pro~ 

tituição, dentro dos limites da prisão. 

Aqueles sujeitos que julgam serem os outros culpa -

dos pelo ocorrido, e empregam mais a teoria de atribuição de

fensiva, procuram lutar mais contra sua situação atual, seja 

para se recuperarem de um mal' - sofrido sobre o qual acham 

que nao têm maiores responsabilidades)seja para por fim a uma 

situação que, para eles, absolutamente não mereceram, e na 

qual se viram envolvidos por circunstâncias da vida familiar 

ou social. Buscam assim recompor sua vida normal, e se lembram 

que frequentemente são mais os fatores extennos control~veis 

e menos o destino as causas das ocorrências, conforme as atri 

buições efetuadas por estes sujeitos. 
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7 - CONCLUSQES 

Ainda que as informações obtidas junto aos diversos 

sujeitos deste estudo já tenham sido apresentadas na seçao 

destinada à descrição dos resultados, onde foram detalhadame~ 

te demonstradas as semelhanças e diferenças entre os diversos 

grupos considerando-se as variáveis independentes e dependen-

tes, e os principais aspectos comuns a todo o trabalho tives

sem merecido explicação no capítulo dedicado à discussão dos 

resultados, não é demais buscar, em uma reunião geral de tudo 

o que foi discutido ao longo deste estudo, algumas invarian -

tes que poderíamos denominar conclusões gerais do trabalho, 

que a alguns talvez possam parecer redundantes, mas que a outros 

auxiliariam na compreensão das idéias discutidas. 

A) O tipo de perda sofrida pelo sujeito no evento vitimador 

(preso, amputado, cego) acarreta diferenças no processo de 

atribuição de causalidade aos diversos fatores, que são empr~ 

gados em intensidades variadas pelos três grupos considerados. 

Ao mesmo tempo são observadas diferenças importantes na ava -

liação da culpados atores pelo ocorrido, na possibilidade de 

se evitar aquela situação, e no porquê ele teria sido o esco-

lhido para sofrer esta perda. 

Estas diferenças no entanto parecem ser determina -

das muito mais pelas circunstâncias particulares que geraram 

as limitações dos sujeitos, o grau de envolvimento nas mesmas, 

a percepção de evitabilidade destes casos, do que pelas conse-

quências em Sl mesmas, hajam vistas as diferenças entre os dois 
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subgrupos de presos, de cegos e amputados, que apresentam as 

mesmas consequências, mas diferem na cadeia de eventos que as 

geraram. 

B) Os resultados a respeito das características psicológicas 

dos sujeitos considerados neste traba.lho- crença no nrundo justo, se!! 

timento de auto-estima, locus de controle e sentimento de re

ligiosidade - demonstraram exercer real influência nos proce~ 

sos de atribuição' de causalidade empregados por atores e ob

servadores, na qualidade das respostas de combate de cada um 

dos sujeitos atores, ao mesmo tempo ~m que indicam a existên

cia de diferenças nestas características entre sujeitos ato -

res que sofreram as perdas consideradas e outros observadores, 

a eles emparelhados, que nada perderam. 

Tais dados parecem fornecer indicadores de que tan

to o processo de atribuição de causalidade quanto o de luta 

contra o infortúnio são afetados significativamente por variá 

veis psicológicas dos sujeitos, o que sugere a realização de 

novos estudos visando demonstrar as relações de outras carac

terísticas com estes processos aqui discutidos, o que sem dú

vida se constitui em profícuo campo de investigações. 

C) As três teorias de atribuição de causalidade a eventos vi

timadores até o momento formalizadas (teoria de busca de con

trole, teoria do mundo justo e teoria de atribuição defens~va), 

e submetidas a teste neste estudo junto aos sujeitos presos , 

amputados e cegos, atores e observadores, são confirmadas ou 

não de acordo com o tipo de sujeito do estudo. 
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Assim, observa-se claramente que nem uma nem outra 

é mais correta e seguida pelos sujeitos para explicar as 

ocorrências consigo ou com outros de forma absoluta, mas sim 

depende do tipo de sujeito e do evento considerados. 

Por um lado os sujeitos atores, na maior parte das 

vezes, r seguem mais frequentemente a teoria de atribuição d~ 

fensiva e os observadores a teoria de busca de controle, para 

explicação causal dos eventos. A teoria do mundo justo por 

razões já discutidas anteriormente, parece não muito conside-

rada pelos diversos grupos corno boa alternativa para apontar 

a causa das ocorrências que vitimaram os sujeitos. 

D) Os resultados obtidos por sujeitos atores e observadores 

ao longo de todo o estudo, demonstraram a existência de dife-

renças marcantes entre um e outro grupos nas~~ abordagens aos 

processos de atribuição de causalidade aos eventos vitimado -

res. Assim, se por um lado, na maior _parte das vezes, os su

jeitos atores procuram oferecer respostas explicativas das 

ocorrências calcadas em fatores externos à pessoa do ator,pr~ 

ferencialmente aqueles relativos a causas sobre as quais -nao 

têm qualquer forma de controle, por outro os sujeitos observ~ 

dores optam com maior frequência pelas categorias contendo ca 

racterísticas ou variáveis do próprio ator, para indicar a 

origem dos fenômenos. 

Entretanto, em certos casos, onde as configurações 

das cadeias de eventos encerradas pelas perdas s6fridas pelos 

indivíduos atores compreendem pequena participação ativa des-
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ses sujeitos, pode ser verificada grande aproximação entre os 

resultados de atores e observadores, o que também pode ser 

uma indicação de que estas distinções entre as posições de a-

tores e observadores venham a depender em parte da estrutura 

geral das situações onde ocorrem as consequências considera -

das. 

E) Alguns dados repetiram-se com tanta frequência nas diver -
, 

sas amostras que oferecem bastante segurança quanto a possibi 

lidade de generalização a outras populações, e que sao agora 

resumidamente indicados: 

- os sujeitos atores tendem a indicar as causas exter 

nas (outros, meio, situação, destino) como explica-

doras de suas perdas; 

- os sujeitos observadores apontam com maior frequ61 

cia as características ou comportamentos do ator 

como responsáveis pelos eventos. Nos casos onde o 

ator não teve participação ativa na ocorrência dos 

fatos, os observadores preferem manter a causalida-

de ao nível das pessoas indicando os outros como ori-

gem dos eventos; 

- os observadores culpam mais os atores pelas perda~ 

sofridas do que eles próprios o fazem; 

- os observadores declaram acreditar mais que os ato-

res, que estes puderiam ter evitado o que aconteceu; 

- as propostas de como poderiam ter sido evitados os 

eventos por parte dos atores envolvem basicamente ca 
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tegorias externa~ 
, . 
a sua pessoa ou mesmo dlzem nada 

ser possível evitar a ocorrência daqueles fatos, e~ 

quanto os observadores indicam modificações no com-

portamento dos atores, em segundo plano muito dis -

tante a alteração na açao de outras pessoas; 

- os atores apontam o destino com maior frequência p~ 

~a explicar porque eles teriam -sido os-escbllUdos para 

sofrerem aquela perda, enquanto os observadores in-

dicam as características e o comportamento do 
~ 

pro-

prio ator; 

- os observadores em geral preferem optar pelas expli 

caçoes baseadas na teoria de busca de controle e os 

atores na teoria de atribuição defensiva ao atribui 

rem causalidade aos eventos vitimadores; 

- os sujeitos atores apresentam resultados médios nas 

escalas de medida das variáveis psicológicas consi-

deradas que os caracterizam, quando comparados aos 

observadores a eles emparelhados, como possuindo m~_. 

nor crença no mundo justo, menor sentimento de auto

estima, locus de controle mais tendente ã externali 

dade, e menor sentimento de religiosidade; 

- observam~e_correlações positivas entre o quanto se 

acredita que o ator pudesse ter evitado o que acon

teceu e a atribuição de culpa ao- ator pelo ocorrido, 

tanto entre sujeitos atores como observadores; 

- verificam-se correlações positivas entre o quanto 

se julga o ator culpado pelo evento ou o quanto es-
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te poderia tê-lo evitado e o emprego da teoria BC 

para explicação dos fatos; 

- correlações negativas entre o quanto se julga o 

ator culpado pelo evento ou o quanto este poderia 

tê-lo evitado, e o emprego da teoria AD para expli

caça0 dos fatos; 

- correlações positivas entre os escores nas teorias 

BC e MJ e negativas entre as teorias AD e BC ; 

- correlações positivas entre crença no mundo justo e 

sentimento de religiosidade; 

- correlações positivas entre crença no mundo justo e 

emprego da teoria MJ para explicação dos eventos; 

- correlações negativas entre os escores na teoria de 

BC e locus de controle (mores escores em BC mais 

interno) e positivas entre escores na teoria AD e 

locus de controle; 

- relações entre boas reaçoes de combate entre amput~ 

dos e cegos, variáveis psicológicas e emprego das 

teorias de atribuição de causalidade a eventos viti 

madores em uma direção, e relações diferente entre 

os sujeitos presos, conforme resumo no item seguln

te. 

Outros dados entretanto parecem sofrer oscilações en

tre os grupos estudados e mereceriam novas e mais profundas 

investigações, e compreendem: 

- a ordenação proposta aos quatro fatores (eu/ele, ou 
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tros, situação e acaso)'indicando a contribuição de 

cada um ã ocorrência dos fenômenos geradores das 

perdas sofre a influência dos eventos antecedentes, 

e dos tipos de perdas, tanto entre sujeitos atores 

como observadores; 

- a ordem de utilização das três teorias de atribui -

çãq de causalidade a eventos vitimadores (busca de 

controle, mundo justo, atribuição defensiva) var1a 

um pouco ao se considerar cada grupo de sujeitoscom 

diferentes tipos de perda, tanto entre sujeitos ato 

res como observadores; 

- correlações das variáveis psicológicas entre Sl e 

entre estas e o emprego das teorias de atribuição 

de causalidade dependendo muitas vezes dos gruposàe 

sujeitos e dos sub-grupos de cada perda considerada; 

- as relações entre as variãve~s pessoais e as respo~ 

tas de combate são muito variadas ao se considerar 

os diver~os grupos de sujeitos. 

F) Por último, as respostas de combate (cop~ng ~e~pon~e~) uti 

lizadas pelos sujeitos dos diversos grupos claramente sofrem 

influência dos processos de atribuição de causalidade empreg~ 

dos para explicar os eventos vitimadores, bem como das variá

veis psicológicas consideradas. 

Os sujeitos que se comportaram como bons em respos

tas de combate apresentaram as seguintes características do 

processo atribucional utilizado e das variáveis psicológicas 

consideradas: 
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Sujeitos Amputados e Cegos 

- malor emprego das explioações calcadas na teoria 

BC e menor da teoria AD; 

julgar-se mais culpados pela ocorrência dos even 

tos que os vitimaram; 

julgar mais que poderiamter evitado a ocorrência 

do evento vitimador; 

- avaliam como menos negativa a perda sofrida; 

- possuem mal0r sentimento de auto-estima. 

Sujeitos Presos 

- maior emprego das explicações calcadas na teoria 

AD e menor da teoria BC; 

julgam-se menos culpados pela ocorrência dos even 

tos que os vitimaram; 

julgam que não poderiam ter evitado a ocorrência 

do evento vitimador; 

- possuem menor sentimento de auto-estima. 

Os dados parecem indicar, assim, que a direção des

tas variações depende sobremaneira de toda a cadeia de even -

tos que culminou com aquela dada consequência, da própria co~ 

sequência em si, e das possibilidade de recorrência do mesmo 

fato com o suj ei to. Isto se, por um lado, oferece grande quan-
i 

tidade de informação acerca destes acontecimentos, por outro 

acarreta maior dificuldade de operacionalização das ações de 

utilização destes conhecimentos adquiridos. 
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Deve ser enfatizado aqui o papel mediador do proces

so de atribuição de causalidade a eventos vitimadore"s e sua 

importância na determinação das respostas de combate emprega

das pelos sujeitos. Sabendo-se que o processo de atribuição 

de causalidade é modificável através dq atuação do psicólogo 

social, conclui-se que é possível interferir na qualidade e 

intensidade das respostas de combate empregadas ?elos sujei -

tos ã partir da mudança do p~ocesso de atribuição de causali

dade empregado em cada caso. 

Entrementes a esta complexidade dos fenômenos, po

dem-se observar grandes possibilidades de emprego das relações 

aqui e em outros estudos já estabeleciàas, visando a atuação ~ 

fetiva sobre os problemas da vida real tendo por base as des

cobertas advindas da Psicologia Social Experimental, numa de

monstração clara de que o conhecimento cientificamente estabe

lecido não implica na sua desvinculação da realidade em que nos 

colocamos. Ao contrário, e este trabalho pode ser uma modesta 

amostra deste fato, a evolução do conhecimento científico na 

área da Psicologia Social pode, e em muito, contribuir à melho 

ria das condições de vida do homem em sociedade. 
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DADOS BIOGRÁFICOS 

1) Nome: ................................•.........•............... 

2) Idade 

3) Escolaridade 

4) Profissão 

5) Estado Civil 

6) Número de Irmãos 

7) Posição em relação aos lrmaos 

8) Onde foi criado? ....................... . 

9) Por quem? ..... 

la) Pai e mae vivos? ........................................... . 

11) Religião: ................................................... . 

12) Praticante? ........•................ 

13) Situação economica (quem trabalha, quanto ganham) ............. . 



A N E X O 11 

QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA 

ATRIBUIÇÃO DE CAUSALIDADE DOS EVENTOS OCORRIDOS -

SUJEITOS ATORES 
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1) Como está relatado o que aconteceu? 

2) O Sr. poderia contar exatamente o que lhe aconteceu, o que acar 

retou esta sua situação, e como as coisas se passaram? 

3) O que ou quem o Sr. acha que foi o responsável pelo que aconte

ceu? 

4) Quanto o Sr. acha que foi culpado pelo que aconteceu? 

1 2 

nada um pouco 

3 

mais ou 
menos 

4 5 

bastante totalmente 

5) Quanto o Sr. culpa cada um dos itens que vou dizer, pelo acont~ 

cimento que levou o Sr. a (ficar preso, ficar cego, perder o 

braço)? 

A) Pode colocar em ordem, do item que mais contribuiu para o 

que menos contribuiu. 

- Eu mesmo 

- Outras pessoas 

Situação e lugar em que eu vivia 

- Por acaso (azar) 
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6) Em que medida o Sr. acha que poderia ter evitado o que aconte -

ceu? 

7) O 

1 

2 

3 

4 

1 2 

nada um pouco 

3 

maJ.s ou 
menos 

4 

bastante 

... 
Sr. acha que o que lhe aconteceu e: 

- a pJ.or coisa do mundo que poderia ter 

- uma coisa muito rUJ.m 

- uma coisa mais ou menos 

- uma boa coisa 

5 

totalmente 

acontecido 

8) O que o Sr. acha que deveria ter sido feito para evitar o que 

aconteceu? 

9) Considerando as cOJ.sas que lhe aconteceram, o Sr. 

se sente: 

1 - totalmente infeliz 

2 - bastante infeliz 

3 - mais ou menos infeliz, maJ.s ou menos feliz 

4 bastante feliz 

5 - totalmente feliz 

_diria que 

10) Por que você sofreu isto e não outra pessoa? Por que isto acon

teceu com você e não aconteceu com. outro? 

11) Classifique estas três explicações, da mais correta para a me

nos correta: 

- eu sou o maJ.or culpado pelo que aconteceu, porque eu fiz as 

coisas erradas 

- eu ou minha família fizemos essas coisas.erradas e isto acon

teceu comigo como for'ma de pagar essas cOJ.sas 

- os outros e a situação é que são os maiores culpados 



A N E X O III 

QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA 

ATRIBUIÇÃO DE CAUSALIDADE DOS EVENTOS OCORRIDOS -

SUJEITOS OBSERVADORES 
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1. O que ou quem o Sr. acha que foi o responsável pelo que aconte

ceu? 

2. Quanto o Sr. acha que ele foi culpado pelo que aconteceu? 

1 2 

nada um pouco 

3 

mais ou 
menos 

4 5 

bastante totalmente 

3. Quanto o Sr. culpa cada um dos itens que eu vou dizer,pelo acon 

tecimento que levou esse sujeito a (ficar preso, 

perder o braço)? 

ficar cego, 

A) Colocar em ordem, do item que mais contribuiu para o que me-

nos contribuiu 

- ele mesmo 

- outras pessoas 

situação e lugar em que ele vivia 

- por acaso (azar) 

4. Em que medida o Sr. acha que ele poderia ter evitado o que acon 

teceu? 

1 2 

nada um pouco 

3 

ma1s ou 
menos 

4 5 

bastante totalmente 

5. O que o Sr. acha que deveria ter sido feito para evitar o que 

aconteceu? 

6. Por que ele foi o escolhido para sofrer isto? Porque isto acon

teceu com ele, e não com outro? 

7. Classifique estas três explicações, da mais correta para a menos 

correta: 

- ele mesmo fez as coisas erradas e é o maior culpado pelo que 

lhe aconteceu 

- ele ou alguém de sua família, fez alguma coisa ruim e por 1S

to ele teve que pagar. t: uma forma de pagar os pecacbs cometidos 

- os outros e a situação onde estava é que são os maiores culp~ 

dos 



A N E X O IV 

DESENVOLVIMENTO DE ESCALA PARA MEDIDA DA ATR+BUIÇÃO 

DE CAUSALIDADE A EVENTOS VITIMADORES, SEGUNDO AS 

TEORIAS DE BUSCA DE CONTROLE, MUNDO JUSTO E ATRIBUI 

çÃO DEFENSIVA 
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Este é um estudo para verificar como algumas pessoas perc~ 

bem certos fatos de nossa vida. 

Abaixo encontra-se uma pequena estória que você deve ler 

com atenção para depois responder a certas questões . 

. "O Sr. João, um operário especializado de uma 

fábrica de fogões, estava em um botequim to

mando um café quando saiu uma briga entre dois 

sujeitos que já estavam no bar quando ele en 

trou. O Sr. João foi apartar a briga e um dos 

sujeitos tirou um revólver e deu um tiro no 

outro com quem estava brigando. O tiro acer -

tou o Sr. João no braço, que muito ferido, te 

ve que ser cortado fora". 

Seguem-se várias afirmações para explicar o ocorrido com o 

Sr. João, com as quais você poderia concordar ou discordar. 

Escreva dentro dos parênteses a letra (C) se você concorda 

com a afirmação, ou (D) se voce discorda da afirmação, como ;:forma 

de explicação do que aconteceu. 

Todas as afirmações referem-se ao que aconteceu com o Sr. 

,João. 

,': :,.; -:,.: .. 
BC 1.(C) Ele podia desde o princlpio ter agido de outro modo e 

então teria evitado isto tudo 

MJ 2.(C) Ele fez alguma coisa ruim para merecer isto que aconte 

ceu 

AD 3.(C) Ele nao podia fazer nada para evitar isto 

BC 4.(C) Ele costuma fazer coisas erradas. ~ quase certo que, 

mesmo não sabendo, fez alguma coisa que causou isto. 

(:':) Teoria a que se refere o item 
(~'::':) G3..barito parti. correção de respostas 
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MJ 5.( C) Ele fez alguma C01sa que chamou esta situação sobre ele. 

BC 6.( C) Ele foi o responsável pelo que aconteceu 

AD 7.( C) Se dependesse só dele, isto não teria acontecido 

MJ 8.( D) De maneira nenhuma eu acho que ele merecia que isto acon 

tecesse com ele 

BC 9.( C) De vez em quando a gente faz coisas erradas e acabam acon 

tecendo estas coisas 

AD 10.( C) O que aconteceu com ele nao foi tão ruim assim como todo 

mundo pensa 

MJ 11.( C) Isto tudo aconteceu, por outros motivos, não porque ele 

seja um sujeito com falhas ou defeitos 

BC 12.( C) ~ certo que o acontecido com ele é resultado de 

que ele mesmo fez 

coisas 

MJ 13.( D) Ele nunca fez nada de muito errado para merecer isto 

MJ 14.( C) Seus pais fizeram, ou alguém de sua família fez algo de 

errado e por isso ele está pagando 

AD 15.( C) Acho que o tipo de situação do momento é que àeu origem 

ao fato 

MJ 16.( C) Ele merece o estado em que se encontra 

BC 17.( C) Estas coisas não acontecem por acaso. Querendo, a gente 

pode evitar 

AD 18.( C) A situação onde ele estava quando o fato ocorreu determi 

nou isto com ele 

MJ 19.( C) Se ele fosse uma pessoa boa nao teria sofrido tudo isto 

AD 20.( C) Ele está assim por culpa dos outros 

AD 21.( C) Alguém faz os erros e o outro é quem paga 

MJ 22.( C) Ele é um sujeito com muitos defeitos e por isso 

nesta situação 

acabou 

BC 23.( C) Faltou a ele um maior domínio da situação para evitar 1S 

to. 

MJ 24.( D) Eu acho que esta coisa que aconteceu foi muito ruim para 

ele 



AD 25.( C) Isto aconteceu porque ele estava num dia de azar 

MJ 26. ( C) Ele é culpado pelo que está passando 
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MJ 27.( C) ~ preciso que ele sofra agora para ter paz quando morrer 

BC 28.( C) Da próxima vez isto nao acontecerá mais, porque ele 

conhece o problema 

. -Ja 

BC 29.( C) Isto aconteceu com ele. Podia ter sido outra pessoa, mas 

ele não soube agir direito naquela ocasião e ocorreu o 

fato 

MJ 30.( C) Acho que ele não mereceria outra situação diferente des

ta. 

AD 31.( C) Isto acontece mesmo a todo mundo. Não se pode evitar 

MJ 32.( C) No fundo mesmo esta situação acabou sendo boa para ele 

AD 33. ( C) Só O.azar e que pode explicar porque ele sofreu isto tudo 

BC 34.( C ) As condições em que ele Vlve são responsáveis pelo que 

aconteceu 

MJ 35.( C) Para conseguir o que se quer a gente tem mesmo que pas -

sar por tudo isto 

. BC 36.( C) Realmente se ele tivesse se esforçado malS a 

seria diferente 

situação 

AD 37.( C) Acho que isto aconteceu com ele por acaso 

MJ 38.( C ) O mundo é um lugar justo. Se ele está nesta situação 

porque merece 

-e 

BC 39.( C ) Nestes casos, estando preparado, não é muito difícil de 

evitar o que aconteceu 

MJ 40.( C ) ~ certo que o mundo ensina a gente a vlver; tudo que se 

passa e para aprender 

AD 41.( C ) A vida que ele leva é que acabou sendo resporisável por 

isso tudo 

BC - Busca de Controle 

MJ - Mundo Justo 

AD - Atribuição Defensiva 
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TEORIA DE BUSCA DE CONTROLE 

Coeficientes de correlação (rpb) entre 

os resultados em cada item e no total 

da escala desta teoria particular. 

ITEM COEFICIENTE 
RPB 

1 0,29 
~': 4 0,37 
</: 6 0,50 
,,: 9 0,47 
-1: 12 0,35 

17 0,33 
i: 23 0,44 
~': 28 0,44 
,': 29 0,46 
,;': 34 0,35 
-!; 36 0,51 
,', 39 0,40 

(*) permaneceram na escala final 
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TEORIA DE BUSCA DE CONTROLE 

Frequ@ncias das respostas CONCORDO e DISCORDO por item 

ITENS RESPOSTAS RESPOSTAS 
C D 

1 80 31 

4 38 73 

6 42 69 

9 74 37 

12 50 61 

17 75 36 

23 80 31 

28 84 27 

29 77 34 

34 47 64 

36 52 59 

39 66 45 



TEORIA DE BUSCA DE CONTROLE (n9 itens = 12) 

Distribuição de frequ~ncias dos escores totais 

N = 111 

ESCORES 
O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Média = 6,89 

Desvio-padrão = 2,83 

FREQufNCIA 
O 

1 

4 

5 

9 

11 

17 

13 

21 

15 

11 

4 

O 
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TEORIA DO MUNDO JUSTO 

Coeficientes de correlação Crpb) entre 

os resultados em cada item e no total 

da escala desta teoria particular. . 

ITENS COEFICIENTE 
.r.pb· 

* 2 0,56 

5 0,23 

8 0,08 

11 0,18 
,', 13 0,36 
~': 14 0,50 

16 0,29 

~,:. 19 0,45 
,', 22 0,49 

24 0,22 
-:,': 26 0,36 
~': 27 0,50 
,,: 30 0,49 

3'2 0,34 
~': 35 0,38 
~': 38 0,45 

40 0,06 

(*) permaneceram na escala final 
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TEORIA DO MUNDO JUSTO (n'? itens = 17) 

Distribuição de frequências dos escores totais 

N = 111 

ESCORES FREQU~NCIA 

O O 

1 .3 

2 13 

3 20 

4 20 

5 16 

6 14 

7 7 

8 6 

9 7 

10 3 

11 1 

12 1 

13 O 

14 O 

15 O 

16 O 

17 O 

Média = 4,92 

Desvio padrão = 2,39 
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TEORIA DO MUNDO JUSTO 

Frequências das respostas CONCORDO e DISCORDO por item 

ITENS RESPOSTAS RESPOSTAS 
C D 

2 19 92 

5 46 65 

8 85 26 

11 66 45 

13 61 50 

14 16 95 

16 12 99 

19 17 94 

22 15 - 96 

24 98 13 

26 46 65 

27 16 95 

30 40 71 

32 30 81 

35 27 84 

38 20 91 

40 87 24 
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TEORIA DE ATRIBUIÇÃO DEFENSIVA 

Coeflcientes de correlação (rpb) entre 

os resultados em cada item e no total 

da escala desta teoria particular. 

ITENS COEFICIENTE 
... ;rpb_ 

,;'; 3 0,39 
-:,', 7 0,28 

10 0,18 

15 0,21 
-:,': 18 0,32 

* 20 0,31 
ofc 21 0,50 
,;': 25 0,41 
,': 31 O ,57 
-:,': 33 0,50 
,;': 37 0,36 
,'; 41 ° ,29 

(*) permaneceram na escala final 



TEORIA DE ATRIBUIÇÃO DEFENSIVA (n9 itens = 12) 

Distribuição de frequências dos escores totais 

N = 111 

ESCORES 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Média = 5,96 

Desvio-padrão = 2,03 

FREQU~NCIA 

O 

O 

2 

14 

12 

21 

18 

18 

11 

la 
5 

O 

O 
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TEORIA DE ATRIBUIÇÃO DEFENSIVA 

Frequências de respostas CONCORDO e DISCORDO por item 

ITENS RESPOSTAS RESPOSTAS 
C D 

3 55 56 

7 84 27 

10 31 80 

15 94 17 

18 60 51 

20 63 48 

21 68 43 

25 29 82 

31 52 59 

33 36 _ 75 

37 61 50 

-41 28 83 



COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO (rpb) ENTRE OS RESULTADOS EM CADA 

ITEM E NO TOTAL DA ESCALA A QUE SE REFERE (COM GRIFO), E EN

TRE OS RESULTADOS EM CADA ITEM E NO TOTAL DAS OUTRAS ESCALAS 
A QUE NÃO SE REFERE (SEM GRIFO) . 

ITENS B.C. A.D. M.J. 

1 ~ 0,16 0,19 
i: 2 0,24 0,20 0,56 
~': 3 0,10 !l.,.]j 0,27 
ic 4 O-ll 0,33 0,56 

5 0,37 0.07 Q2] 

~'c 6 tL.hll 0,03 0,43 . 
i: 7 0,25 !L1] - 0,07 

8 0,14 0,16 fL.ill-
--'e 9 ~ 0,33 0,36 

10 0~11 0,18 0,24 

11 0,33 0,27 .Q..J..-ª. 

* 12 Q..d§ 0,07 0,45 
~': 13 0,28 0,11 CLl..§ 

-/: 14 0,33 0,17 0,50 

15 0,10 ~ - 0,02 

16 ° ,27 0,28 ÇL29. 

17 Çh]] 0,09 0,23 
:', 18 0,26 ~ 0,21 
"l: 19 0,32 0,17 ~ 
~': 20 0,11 CLl1- - 0,01 
·l: 21 0,10 º--áQ 0,02 
~': 22 ° ,13 0,31 ~ 
,'e 23 ~ 0,10 0,17 

24 0,09 0,28 º-J1 
:': 25 0,06 Q...J±J. 0,40 
~': 26 0,53 0,04 ~ 
,te 27 0,27 0,21 O~ 
:,-: 28 0~44 0,25 0,27 
,'e 29 ~46 0,06 0,19 
,', 30 0,41 0,19 ~ 
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continuação ... 

ITENS B.C. A.D. .M.J. 

* 31 - 0,06 ~ 0,16 

32 0,28 0,08 Q...,3] 

,': 33 0,25 0.50 0,33 
~.: 34 L]2 0,29 0,50 

* 35 0,27 0,40 0.38 .-

* 36 ~ ° ,0 6 0,44 
~': 37 0,18 0,36 - 0,02 
~'~ 38 0,25 0,22 ~ 
'I: 39 ~ 0,33 0,08 

40 0,26 0,28 ~ 
~~ 41 0,41 ~ 0,49 

(*) permaneceram na escala final. 
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~ T R !. !! .!:! !. !t. Ã O - FORHA FINAL 

Eu vou fazer algumas afirmações que poderiam explicar o que 

aconteceu com voce, e porque isto ocorreu, com as quais voce 

concordar ou discordar. 

pode 

Cada vez que eu disser uma destas afirmações, voce me diz 

se concorda ou discorda dela, como uma forma de explicação do que 

ocorreu com voce. 

Não existem respostas certas ou erradas. Eu quero saber o 

que você acha que explica ou não o seu caso. Certo? 

{: *-'. 
MJ 1. (C)' "Eu fiz alguma coisa ruim para merecer isto que me acon 

teceu 

AD 2. (C) Eu não podia fazer nada para evitar isto 

BC 3. (C) Eu costumo fazer coisas erradas. ~ quase certo que,mes

mo nao sabendo, fiz alguma COlsa que causou isto 

BC 4-. (C) Eu fui o responsável pelo que aconteceu 

AD 5. (C) Se dependesse só de mim, isto não teria acontecido 

BC 6. (C) De vez em quando a gente faz coisas erradas e 

acontecendo estas coisas 

acabam 

BC 7. (C) ~ certo que o acontecido é resultado de COlsas que eu 

mesmo fiz 

MJ 8. (D) Eu nunca fiz nada de mui to errado para mereeer isto 

MJ 9. (C) Meus pais fizeram, ou alguém de minha família fez algo 

de errado e por isto eu estou~agando 

AD 10. (C) A situação onde eu estava (vivia) quando o fato aconte 

ceu determinou que isto ocorresse comigo 

MJ 11. (C) Se eu fosse uma pessoa boa não teria sofrido tudo isto 

AD 12. (C) Eu estou assim por culpa dos outros 

AD 13. (C) Alguém faz os erros e a gente é que paga 

(;';) Teoria a que se refere o i tem 

(~'d:) Gabarito para correção das respostas 
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MJ 14. (C) Eu sou um sujeito com muitos defeitos e por isso aca -

bei nesta situação 

BC 15. (C) Faltou a mim um maior domínio da situação para evitar 

isto 

AD 16. (C) Isto aconteceu porque eu estava num dia de azar 

MJ 17. (C) Eu sou culpado pelo que estou passando 

MJ 18. (C) ~ preciso que eu sofra agora para ter paz quando mor-

rer, 

BC 19. (C) Da próxima vez· isto nao acontecerá malS, porque eu já 

conheço o problema 

BC 20. (C) Isto aconteceu comigo. Podia ter sido outra pessoa, mas 

eu n~o soube agir direito naquela ocasião e ocorreu o 

fato 

MJ 21. (C) Acho que eu nao mereceria outra situação diferente des 

ta 

AD 22. (C) Isto acontece mesmo a todo mundo. Não se pode evitar 

AD 23. (C) Só o azar é que pode explicar porque eu sofri isto tu

do 

BC 24. (C) As condições em que eu vivia são responsáveis pelo que 

aconteceu 

MJ 25. (C) Para conseguir o que se quer a gente tem mesmo que pa~ 

sar por tudo isto 

BC 26. (C) Realmente se eu tivesse me esforçado mais a 

seria dlferente 

AD 27. (C) Acho que isto aconteceu comlgo por acaso 

MJ 28. (C) O mundo é um lugar justo. Se eu estou nesta 
... 
e porque mereço 

situação 

situação 

BC 29. (C) Nestes casos, estando preparado, nao é muito difícil 

de evitar o que aconteceu 

AD 30. (C) A vida que eu levava é que acabou sendo responsável por 

isso tudo 



A N E X O V 

DESENVOLVIMENTO DE ESCALA PARA MEDIDA DO 

LOCUS DE CONTROLE 

442 
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FORMA PRELIMINAR DE ESCALA PARA MEDIDA DO LOCUS DE CONTROLE 

A seguir encontra-se uma série de afirmações referentes a 

acontecimentos da vida diária. Leia cada item e, seguindo sua Opl 

nião, decida se você CONCORDA ou DISCORDA da afirmativa. Escreva 

dentro dos parênteses à frente de cada item a letra (C) no -----caso 

de você concordar com a afirmativa e (D) no caso de você discor -

dar da afirmativa. 

Não existem respostas certas nem erradas. r a sua opinião 

que nos interessa. 

Responda a todos os itens, mesmo aqueles onde voce tem dúvi 

das. 

.'. 
1.(C)"Nem sempre é prudente planejar com muita antecedência, por-

que muitas coisas acabam sendo, de uma maneira ou de outra, 

questão de boa ou má sorte. 

2.(C) Infelizmente, o valor de um indivíduo passa muitas vezes 

sem ser reconhecido, não importa o quanto ele lute para is

so. 

3.(C) Não importa quanto esforço você faça, há pessoas que sim

plesmente não gostam de voce. 

4.(D) Os que não conseguem se fazer queridos nao sabem 

dar bem com os outros. 

como se 

5.(C) Frequentemente verifiquei que o que está para acontecer a -

contecerá. 

6.(D) As pessoas são solitárias porque nao procuram ser amigáveis. 

7.(D) Tornar-se um sucesso é questão de muito trabalho; a sorte 

tem pouco ou nada a ver com isso. 

(:':) Gabarito para correção das respostas. Quanto maior o escore, 

mais externo o locus de controle. 
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a.(C) Muitas vezes podemos decidir muito bem o que fazer tirando 

a sorte. 

9.(D) O cidadão médio pode exercer certa influência nas decisões 

do governo. 

lO.(D) Quando faço planos, estou quase certo de que posso executá

los. 

11.(C) Sempre haverá guerras. Não importa quanto as pessoas tentem 

impedí-las. 

12.(D) No meu caso, conseguir o que quero tem pouco ou nada a ver 

com a sorte. 

13.(C) Conseguir um bom emprego depende principalmente de se estar 

no lugar certo, na hora certa. 

. 14.(D) A quantidade de amlgos que voce tem depende de quanto 

seja uma pessoa legal. 

-voce 

15.(D) O que me acontece é o resultado de minhas próprias ações. 

16.(D) Realmente não existe essa tal de "sorte". 

l7.(C) Mais cedo ou mais tarde, as coisas ruins que nos acontecem 

são contrabalançadas pelas boas. 

18.(C) Este mundo é governado pelos poucos que estão no poder, e 

um cidaddo qualquer não pode fazer muito a respeito disso. 

19.(D) Para mim é impossível acreditar que o acaso ou a sorte te

nham um papel importante em minha vida. 

-20.(D) No caso de um aluno bem preparado, raramente existe, se e 

que existe, o que se possa chamar de uma prova injusta. 

21.(C) Não adianta muito se você se esforça demais em agradar 

pessoas: se elas gostam de você, gostam de você. 

-as 

22.(D) Na maioria das vezes, as pessoas são responsáveis por maus 

governos, tanto em nível nacional quanto local. 

23.(C) Às vezes sinto que não tenho bastante controle sobre o rumo 

que minha vida está tomando. 

24.(C) ~ difícil saber se uma pessoa realmente gosta ou não de voc~ 

25.(D) Mais cedo ou mais tarde, as pessoas obtêm neste mundo ores 

peito que merecem. 
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26.(C) Muitas vezes sinto que tenho pouca influência sobre as coi

sas que me acontecem. 

27.(D) O povo pode controlar eventos no mundo, participando ativa

mente nos assuntos políticos e sociais. 

28.(C) A maioria das pessoas não percebe quanto suas vidas são con 

troladas por acontecimentos acidentais. 
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ESCALA DE MEDIDA DO LOCUS DE CONTROLE 

Coeficientes de correlação (rpb) entre 

os resultados em cada item e no total 

da escala. 

ITENS COEFICIENTE 
i'pD 

'* 1 0,44 
.-. .- 2 0,42 
i: 3 0,28 

4 ° ,22 
5 0,15 

6 0,17 
"J': 7 0,33 

* 8 0,27 
i: 9 0,27 

10 0,08 
,,: 11 0,25 
.-. .- 12 0,32 

13 0,08 

14 0,08 
~': 15 0,25 
"J';' 16 0,57 

17 0,19 

18 0,05 
-.'; 19 0,30 

20 0,06 

21 0,20 

22 0,19 
0:,'; 23 0,30 
'a'~ 24 0,24 

25 0,11 

26 0,20 
;': 27 0,31 
0:,': 28 0,23 

-
(*) permaneceram na escala final 
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ESCALA PARA MEDIDA DO LOCUS DE CONTROLE 

Frequência de respostas CONCORDO e DISCORDO por item 

ITENS RESPOSTAS RESPOSTAS 
C D 

1 57 22 

2 70 09 

3 66 13 

4 58 21 

5 36 43 

6 57 22 

7 41 38 

8 32 47 

9 41 38 

10 62 17 

11 51 28 

12 47 - 32 

13 56 23 

14 69 10 

15 59 20 

16 29 50 

17 67 12 

18 58 21 

19 42 37 

20 40 39 

21 61 18 

22 53 26 

23 47 32 

24 41 38 

25 53 26 

26 46 33 

27 50 29 

28 58 21 
f--
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ESCALA DE MEDIDA DO LOCUS DE CONTROLE (n9 itens=28) 

Distribuição de frequência dos escores totais 

N = 79 

ESCORES FREQU:t:NCIA 

O O 

1 O 

2 O 

3 O 

4 O 

5 O 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 6 

11 2 

12 6 

13 7 

14 9 

15 11 

16 10 

17 16 

18 2 

19 3 

20 3 

21 O 

22 O 

23 O 

24 O 

25 O --
26 O 

27 O 

28 O 
Nédia = 14,57 

Desvio-padrão = 2,98 
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ESCALA PARA MEDIDA DO LOCUS DE CONTROLE - FORl1A FINAL 

'I: 
1. (C) Nem sempre é prudente planejar com muita antecedência, por-

que muitas coisas acabam sendo, de uma maneira ou de outra, 

questão de boa ou má sorte 

2. (C) Infelizmente,o valor de um indivíduo passa muitas vezes sem 

ser reconhecido, não importa o quanto ele lute para isto 

3. (C) Não importa quanto esforço você faça, há pessoas que sim 

plesmente não gostam de você 

4. (D) Tornar-se um sucesso é questão de muito trabalho; a sorte 

tem pouco ou nada a ver com isso 

5. (C) Muitas vezes podemos decidir muito bem o que fazer tirando 

a sorte 

6. (D) O cidadão médio· pode exercer certa influência nas 

s ões do governo 

deci-

7. (C) Sempre haverá guerras. Não importa quanto as pessoas tentem 

impedí-las 

8. (D) No meu caso, conseguir o que quero tem pouco ou nada a ver 

com a sorte 

9. (D) O que me acontece é o resultado de -minhas próprias ações 

10. (D) Realmente não exis te es sa tal de "sorte" 

11. (D) Para mim é impossível acreditar que o acaso ou a sorte te

nham um papel importante em minha vida 

12. (C) Ãs vezes sinto que não tenho bastante controle sobre o rumo 

que minha vida está tomando 

13. (C) t: difícil saber se uma pessoa realmente gos ta ou não de vo

ce 

14. (D) O povo pode controlar acontecimentos no mundo, participando 

ativamente nos assuntos políticos e sociais 

15. (C) A maioria das pessoas não percebe quanto suas vidas 

controladas por acontecimentos acidentais 

(*) Gabarito para correção das respostas. Quanto maior o escore, 

mais externo o locus de controle 

-sao 



A N E X O VI 

DESENVOLVIMENTO DE ESCALA PARA MEDIDA DA 

CRENÇA NO MUNDO JUSTO 

450 



FORMA PRELIMINAR DA ESCALA PARA MEDIDA DA CRENÇA NO MUNDO JUSTO 

A seguir, encontra-se uma série de afirmações refe

rentes a acontecimentos da vida diária. Leia cada item e,segui~ 

do sua opinião, decida se você CONCORDA ou DISCORDA da afirmati 

va. Escreva dentro dos parênteses ã frente de cada item a letra 

(C) no caso de você concordar com a afirmativa e (D) no caso de 

voce discordar da afirmativa. 

Não existem respostas certas nem erradas. f a sua 

opinião que nos interessa. 

Responda a todos os itens, mesmo aqueles onde -voce 

tem.dúvidas. 

* 1.(D) Acho que as pessoas raramente merecem a fama que têm. 

2.(C) Basicamente, o mundo é um lugar justo. 

3.(C) Pessoas que tem sorte, em geral, acabam saindo-se bem na 

vida. 
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4.(D) Os motoristas cuidadosos estão, provavelmente, sujeitos a 

sofrer ferimentos em acidentes de trânsito do mesmo modo 

que os motoristas descuidados. 

5.(D) f fato comum nos julgamentos uma pessoa culpada sair em 

liberdade. 

6.(C) Quase sempre os estudantes merecem as notas que recebem na 

escola. 

7.(C) Os homens que se mantêm com boa saúde têm pouca chance de 

sofrer um ataque cardíaco. 

8.(D) O político que defende seus princípios raramente consegue 

ser eleito. 

9.(C) r difícil um homem inocente ser mandado para a cadeia in

justamente. 

(;':)Gaba.rito para correção das respostas . Quanto rraior o escore, IIBior a crença 
no mundo justo. 

'_" 



IO.(D) Em esportes profissionais, muitas faltas e infrações nun 

ca são marcadas pelo juiz. 

11.(C) De modo geral, as pessoas merecem o que conseguem. 

12.(C) Quando os pais castigam seus filhos, quase sempre têm ra 

zoes para isto. 
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13.(D) Boas aç5es são quase sempre esquecidas e nao conseguem 

recompensas. 

14.(C) Embora as pessoas más consigam ocupar o poder político 

por algum período, com o correr do tempo os bons sempre 

vencem. 

15.(C) Em quase todas as profissões ou negócios, pessoas que 

realizam bem seu trabalho alcançam o sucesso total. 

16.(D) Os pais procuram ser tolerantes para obter maior admira 

ção de seus filhos. 

17.(D) Frequentemente é impossível para uma pessoa receber um 

julgamento justo. 

18.(C) Pessoas que se encontram em desgraça quase sempre fize -

ram alguma coisa que chrulOU a desgraça para elas. 

19.(C) O crime não compensa. 

20.(D) Muitas pessoas sofrem por faltas que elas nao cometeram. 
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ESCALA PARA MEDIDA DA CRENÇA NO MUNDO JUSTO 

Coeficientes de correlação (rpb) entre 

os resultados em cada item e no total 

da escala. 

ITENS COEFICIENTE 
~pb 

1 0,24 
i~ 2 ° ,38 

3 0,10 
,,: 4 0,42 
{, 5 0,43 
i~ 6 0,43 
,,, 7 0,37 

8 0,24 
~l~ 9 0,37 
'I: 10 0,30 
,'( 11 0,44 
,,: 12 0,33 
~"t 13 0,42 
~': 15 0,43 

16 0,02 
,': 17 0,37 
,,: 18 0,37 

19 0,15 
,': 20 0,31 

(*) pernanecem na escala final. 
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ESCALA rARA MEDIDA DA CRENÇA NO MUNDO JUSTO 

Respostas CONCORDO e DISCORDO por item 

ITEM RESPOSTA RESPOSTA 
C D 

1 50 49 

2 66 33 

3 81 18 

4 55 44 

5 53 46 

6 59 40 

7 62 37 

8 55 44 

9 43 56 

10 82 17 

11 62 37 

12 77 - 22 

13 63 36 

14 64 35 

15 71 28 

16 74 25 

17 56 43 

18 61 38 

19 83 16 

20 83 16 



ESCALA PARA MEDIDA DA CRENÇA NO MUNDO JUSTO 

( n9 itens = 20) 

'Distribuição de frequência de escores 

'N = 99 

ESCORES FREQufNCIA 
,O O 

1 O 

2 O 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2 

7 5 

8 13 

9 11 

10 19 

11 10 

12 13 

13 9 

14 2 

15 5 

16 1 

17 1 

18 3 

19 1 

20 O 

MédIa = 10,60 

Desvio-padrão = 3,01 

-
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ESCALA PARA MEDIDA DA CRENÇA NO MUNDO JUSTO 

FORMA FINAL 

1. (C ) "Basicamente, o mundo é um lugar justo 

456 

2. (D) Os motoristas cuidadosos estão, provavelmente, sujei tos a 

sofrer ferimentos em acidentes de trânsito, do mesmo modo 

que os motoristas descuidados 

3. (D) ~ fato comum nos julgamentos uma pessoa culpada sair em li

berdade 

4. (C) Quase sempre os estudantes merecem as notas que recebem na 

escola 

5. (C) Os homens que se mantêm com boa saúde tem pouca chance de 

sofrer um ataque cardíaco 

6. (C.) r difícil um homem inocente ser mandado para a cadeia inju~ 

tamente 

7. (D) Em esportes profissionais, muitas faltas e infrações nunca 

são marcadas pelo juiz 

8. (C) De modo geral, as pessoas merecem o que conseguem 

9. (C) Quando os palS castigam seus filhos, quase sempre têm ra

zoes para isto 

10. (D) Boas ações são quase sempre esquecidas e nao conseguem re

compensas 

11. (C) Embora as pessoas más consigam ocupar o poder político por 

algum período, com o correr do tempo os bons sempre vencem 

12. (C) Em quase todas as profissões ou negócios, pessoas que rea

lizam bem seu trabalho alcançam o sucesso total 

13. (D) Frequentemente é impossível para uma pessoa receber um jul

gamento justo 

14. (C) Pessoas que se encontram em desgraça quase sempre 

alguma coisa que chamou a desgraça para elas 

fizeram 

15. (D) Mui tas pessoas sofrem por faltas que elas nao cometeram , 

(*) Gabarito para correçao das respostas. Quanto maior o escore,maior 

a crença no mundo justo. 



A N E X O VII 

DESENVOLVIMENTO DE ESCALA PARA MEDIDA DO SENTIMENTO 

DE AUTO-ESTIMA 

457 
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FDRMA PRELJMINAR DE ESCALA PNA MEDIDA 00 SENTIMENTO DE AUI'O-ESI'IMA 

A segulr encontra-se uma série de afirmações referentes 

a acontecimentos da vida diária. Leia cada item e, seguindo sua 

opinião, decida se você CONCORDA ou DISCORDA da afirmativa. Escreva 

dentro dos parênteses à frente de cada item a letra (C) no caso de 

concordar com a afirmativa e (D) no caso de você discordar da afir

mativa. 

Não existem respostas certas nem erradas. r a sua opi -

nião que nos interessa. 

-_ Responda a todos os itens, mesmo aqueles onde voce tem 

dúvidas. 

'* 1.(D) Eu costumo ter a sensaçao de que nao há nada que eu possa fa 

zer direito. 

2.(D) Frequentemente eu penso que sou um sujeito sem valor. 

3.(C) Eu fico sempre à v~ntade quando começo uma conversa,mesmo com 

pessoas que eu não conheça. 

4.(D) Acho que dependo muito das outras pessoas. 

5.(D) Eu constantemente desejaria ser outra pessoa. 

6.(C) Se eu tenho algo a dizer, eu quase sempre digo. 

7.(D) Eu fic0 facilmente aborrecido em casa. 

8.(D) Eu levo muito tempo para acostumar-me com alguma COlsa nova. 

9.(D) Eu desisto muito facilmente das coisas que estou fazendo. 

lO.(C) As outras pessoas frequentemente seguem minhas idéias. 

11.(D) Existem muitas ocasiões em que eu gostaria de ir embora de 

casa. 

(*) Gabarito para correção das respostas. Quanto maior o €score,maior 
o sentimento de auto-estima. 
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12.(D) Eu, geralmente, fico aborrecido em relação ao trabalho que 

faço. 

13.(C) Sinto-me feliz como sou. 

14.(C) Minha família me compreende. 

IS.(C) Eu sinto que tenho muitas qualidades boas. 

16.(D) Sinto uma forte necessidade de defender meus atos, opiniões e 

crenças. 

17.(C) Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das 

outras pessoas. 

18.(C) Geralmente, eu estou satisfeito comigo mesmo. 

19.(D) Gostaria de encontrar uma pessoa que pudesse resolver 

problemas para mim. 

20.(C) Estou satisfeito com o peso que tenho. 

meus 

21.(D) Quando sou obrigado a tomar uma decisão no trabalho em lugar 

de alguém, eu me preocupo em saber se ela foi a mais acertada. 

22.(D) Frente a problemas que me preocupam muito, prefiro "dar tempo 

ao tempo" para que eles se solucionem. 

23.(D) Geralmente me sinto inferior às outras pessoas. 

24.(D) Frequentemente fico desapontado com o que estou realizando. 

2S.(D) Até hoje pouco consegui realizar do que havia planejado para 

mlm. 

26.(D) Há coisas em mlm que eu gostaria de mudar, se fosse possível. 

27.(D) Sinto necessidade de reconhecimento e aprovaçao dos meus atos. 

28.(D) No todo, eu estou inclinado a sentir que sou um fracasso. 

29.(D) Às vezes, sinto-me limitado para dar prosseguimento às minhas 

realizações profissionais. 

30.(D) Eu certamente me sinto inútil às vezes. 

3l.(D) Gostaria de ser uma pessoa diferente da que sou. 

32.(D) Eu espero muito das outras pessoas. 

33.(C) Preocupo-me muito com o que os outros pensam ou dizem de mlm. 

34.(D) ~ importante que levemos em consideração as outras pessoas an 

tes de nós mesmos. 
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35.(D) Acho difícil as pessoas demonstrarem o que sao na realidade. 

36.(D) Sinto urna intensa necessidade que concordem comigo. 
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ESCALA PARA MEDIDA IX) SENTIMENTO DE AlJI'O-ESTJMA 

Coeficientes de correlação (rpb) entre 

os resultados em cada item e no total 

da escala. 

ITENS COEFICIENTE 
rpb 

* 1 0,44 
,': 2 0,60 

3 0,18 

4 0,37 
,;': 5 0,50 

6 0,34 
,;": 7 0,55 

8 0,43 

* 9 0,52 

10 0,21 

11 0,39 

12 0,49 
,': 13 0,45 
,': 14 0,50 

15 0,32 

16 - 0,11 
,~ 17 0,41 

18 0,42 
,,: 19 0,52 

20 0,38 

21 0,13 

22 0,22 

23 0,36 

24 0,38 

25 0,42 
"l: 26 0,51 
,,: 27 0,44 
,'; 28 0,50 
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continuação ... 

ITENS COEFICIENTE 
rpb 

29 0,24 
~'( 30 0,57 
-:,'; 31 0,51 

32 0,23 

33 - 0,14 

34 0,03 

35 0,33 
:.; 36 I 0,50 

(*) permaneceram na escala final 
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ESCAlA PARA MEDIDA 00 SENTIMENTO DE Aura-ESTIMA 

Frequ~ncia de respostas CONCORDO e DISCORDO por item 

ITENS;):' RESPOSTAS RESPOSTAS 
C D 

1 18 72 

2 18 72 

3 44 46 

4 57 33 

5 13 77 

6 67 23 

7 27 63 

8 30 60 

9 15 75 

10 34 56 

11 26 64 

12 34 56 

13 78 12 

14 76 14 

15 84 06 

16 82 08 

17 80 10 

18 77 13 

19 22 68 

20 68 22 

21 73 17 

22 67 23 

23 20 70 

24 24 66 

25 66 24 

26 52 38 

27 57 33 

28 11 79 

29 52 38 

30 33 57 
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continuação 

I 

I ITEM RESPOSTAS I RESPOSTAS 
C I D 

31 21 69 I 
32 I 28 I 62 I 
33 I 28 I 62 I 
34 I 68 22 I 
35 73 17 ! 
36 50 40 I 
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ESCAlA PARA MEDIDA 00· SENTlliENTO DE AurG-ESTIMA 

(n9 itens = 36) 

Distribuição de frequências dos escores totais 

N = 90 

ESCORES FREQutNCIA 

O O 

1 O 

2 O 

3 1 

4 O 

5 O 

6 O 

7 O 

8 O 

9 1 

10 O 

11 1 

12 3 

13 3 

14 3 

15 2 

16 O 

17 5 

18 4 

·19 6 

20 6 

21 8 

22 6 

23 4 

24 11 

25 3 

26 8 

27 4 

28 1 

29 2 
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continuação ••. 

ESCORES FREQUt:NCIA 
30 4 

31 3 

32 1 

33 O 

34 O 

35 O 

36 , O 

Média = 21,54 

Desvio-padrão = 5,55 
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ESCAlA PAAA MEDIDA DO SENTIMENTO DE AIJI'O-ESTTI1A· 

FORMA FINAL 

467 

1. (D) Eu costumo ter a sensação de que não há nada que eu pos-

sa fazer direito 

2. (D) Frequentemente eu penso que sou um sujeito sem valor 

3. (D) Eu constantemente desejaria ser outra pessoa 

4. (D) Eu desisto muito facilmente das COlsas que estou fazendo 

5. (C) Sinto-me feliz como sou 

6. (C) Minha família me compreende 

7. ( C) Eu sou capaz da fazer coisas tão bem quanto a maioria das 

outras pessoas 

8. ( C) Geralmente, eu estou satisfeito comigo mesmo 

9. ( D) Gostaria de encontrar uma pessoa que pudesse resolver meus 

problemas para mim 

10. ( D) Até hoje pouco consegui realizar do que havia planejado pa 

ra mlm 

11. ( D) Há coisas em mlm que eu gostaria de mudar, se 

sível 

12. ( D) Sinto necessidade de reconhecimento e aprovaçao 

atos 

fosse pos-

dos meus 

13. ( D) No todo, eu estou inclinado a sentir que sou um fracasso 

14. ( D) Eu certamente, me sinto inútil às vezes 

15. ( D) Gostaria de ser uma pessoa diferente da que sou 

(*) Gabarito para correçao das respostas. Quanto maior.o escore,maior 

o sentimento de auto-estima. 



A N E X O VIII 

DESENVOLVIMENTO DE ESCALA PARA MEDIDA DO SENTIMENTO 

DE RELIGIOSIDADE 

~6S 
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FORMA PRELIMINAR DA ESCAlA PAPA MEDIDA DO SENTIMENTO DE RELIGIOSIDADE . 

A seguir encontra-se uma série de afirmações referen

tes a acontecimentos da vida diária. Leia cada item e, seguindo 

sua opinião. decida se você CONCORDA ou DISCORDA da afirmativa. 

Escreva dentro dos parênteses à frente de cada item a letra (C) 

no caso de você concordar com a afirmativa e (D) no caso de vo

cê discordar da afirmativa. 

Não existem respostas certas nem erradas. r 
opinião que nos interessa. 

a sua 

-Responda a todos os itens, mesmo aqueles onde voce te 

nha dúvidas. 

i: _ _ 
1.(D) Os milagres na verdade nao acontecem. As pessoas e que in 

ventaram essas lendas. 

2.(D) Jesus Cristo foi uma pessoa comum e .nao o filho de Deus. 

3.(D) A crença em Deus não livra ninguém do sofrimento e da mor 

te. 

4.(C) Eu sigo as normas da religião, nao importando se sao cer

tas ou erradas. 

5.(C) Todo homem precisa rezar ao menos urna vez por dia. 

6.(D) Eu acho que muitas das coisas que a religião diz serem p~ 

cados, na verdade não são. 

7.(C) Se todas as pessoas tivessem religião nao haveria guerras. 

8.(D) Tem pessoas que sao ruins mesmo e a rel~gião nao pode fa 

zer nada para mudar isso. 

9.(D) Ninguém precisa se preocupar com o inferno, porque ele não 

existe. 

lO.(D) Todo mundo deve fazer o que gosta, mesmo sendo pecado. 

(*)Gabarito para correção das respostas. Quanto maior o escore, 
maior o sentimento de religiosidade 
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11.(C) A morte de Cristo na cruz foi necessária para apagar os 

pecados dos homens, e torná-los aceitos diante dos olhos 

de Deus. 

12.(C) Eu sinto algumas vezes a presença de Deus. 

13.(C) O homem é, comparado com a natureza, pecador e impuro. 

14.(C) Todos os lugares públicos de diversão deveriam ser fecha 

dos aos domingos. 

15.(C) Todo mundo será chamado diante de Deus no dia do julga

mento para responder por seus pecados. 

16.(C) Todo mundo peca e merece punição pelos seus pecados. 

17.(C) O mundo está cheio de pecadores condenados. 

18.(C) O diabo pode entrar no corpo de um homem e tê-lo sob seu 

controle. 

19.(C) As_pessoas do mundo devem se arrepender antes que seja 

tarde, e antes que se encontrem no inferno. 

20.(C) Para chegar a ter uma vida boa, é necessário ter alguma 

crença religiosa. 

21.(D) Sinceramente, eu não sei se Deus existe ou não. 

22.(D) As pessoas sem crenças religiosas podem levar uma vida 

útil e honesta, exatamente como as pessoas com 

religiosas. 

crenças 

23.(D) A existência da doença, da fome e da rivalidade no mundo, 

podem nos fazer duvidar de algumas crenças religiosas. 

24.(C) Os. milagres registrados na Bíblia realmente aconteceram. 

25.(C) ~em a crença em Deus, a vida não tem sentido . 

. 26.(C) A educação religiosa é essencial para preservar os costu 

mes de nossa sociedade. 

27.(D) Se você leva uma vida decente e boa, nao é necessário ir 

à Igreja. 

28.(D) Não há nenhuma espécie de vida depois da morte. 

29.(C) As crenças religiosas conduzem a uma vida melhor e malS 

feliz. 
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,ESCAlA PARl\ MEDIDA IX) SENTIMENTO DE RELIGIOSIDADE . 

Coeficientes de correlação (rpb) entre 

os resultados em cada item e no total 

da escala. 

ITENS COEFICIENTE 
rpb 

1 0,33 

2 0,24 

3 0,33 

* 4 0,39 

5 0,33 

6 0,37 
.. ': 7 0,54 

8 0,21 
i: 9 0,41 

10 0,38 

--" 11 0,42 
'I: 12 0,57 

13 0,24 

14 0,27 
;', 15 0,71 

16 0,31 

17 0,30 
~'t 18 0,48 

.. " 19 0,54 
;'; 20 0,60 
;'; 21 0,46 

22 0,35 

23 0,05 

* 24 0,41 
,': 25 0,43 
':,', 26 0,39 

27 0,38 
-:,', 28 0,46 
,', 29 0,56 

(*) permaneceram na escala final. 



472 

ESCAlA PMA MEDIDA ro SENTIMENTO DE RELIGIOSIDADE 

Frequência de respostas CONCORDO e DISCORDO por item 

ITENS RESPOSTAS RESPOSTAS 
C D 

1 23 61 

2 4 80 

3 42 42 

4 38 46 

5 73 11 

6 53 31 

7 36 48 

8 53 31 

9 42 42 

10 39 45 

11 57 27 

12 73 11 

13 59 25 

14 03 81 

15 60 -24 

16 65 19 

17 70 14 

18 48 36 

19 67 17 

20 54 30 

21 16 68 

22 52 32 

23 32 52 

24 72 12 

25 73 11 

26 71 13 
; 

27 25 59 

28 32 52 

29 62 22 



r 
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ESCAlA p~ MEDIDA DO SENTJMENTO DE RELIGIOSIDADE' 

(n9 itens = 29) 

Distribuição de frequências dos escores totais 

N = 8i! 

ESCORES 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

FREQUtNCIA 

O 

O 

O 

1 

O 

O 

O 

1 

O 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

6 

5 

6 

7 

3 

3 

8 

6 

10 

6 

2 

5 

1 

O 

O 

Média = 18,76 

Desvio-padrão = 4,92 
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ESCAlA PARA MEDIDA DO SENTIMENTO DE RELIGIOSIDADE - FORMA FINAL 

* , 
1. C C ) Eu sigo as normas da religião, nao importando se sao cer-

tas ou erradas 

2. C C) Se todas as pessoas tivessem religião nao haveria guerras 

3. C D) Ninguém precisa se preocupar com o inferno, porque ele 

existe 

-nao 

4. C C ) A morte de Cristo na cruz foi necessária para apagar os pe

cados dos homens, e torná-los aceitos diante dos olhos de 

Deus 

5. C C ) Eu sinto algumas vezes a presença de Deus 

6. C C ) Todo mundo será chámado diante de Deus no dia do julgamento 

para responder por seus pecados 

7. C C ) O diabo pode entrar no corpo de um homem e tê-lo sob seu 

controle 

8. C C ) As pessoas do mundo devem se arrepender antes que seja tar

de, e antes que se encontrem no inferno 

9. CC) Para chegar a ter uma vida boa, é necessária ter alguma 

crença religiosa 

la. (D) Sinceramente, eu nao sei se Deus existe ou não 

11. (C ) Os milagres registrados na Bíblia realmente aconteceram 

12. CC ) Sem a crença em Deus, a vida não tem sentido 

13. C C ) A educação religiosa é essencial para manter os costumes de 

nossa sociedade 

14. (D) Não há nenhuma espécie de vida depois da morte 

15. CC ) As crenças religiosas conduzem a uma vida melhor e malS fe 

liz 

C*) Gabarito para correçao das respostas. Quant6 maior 

maior o sentimento de religiosidade. 

o escore, 
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RESULTADOS GERAIS 



~'\ú':>U.I.J.J.hl.N':> \:::l.t..N-u.b bW J:..L1Ub ,t'.KJ:,:::'U:::' 

ATORES OBSERVADORES 
, -. I ~ . 

VPJaÁVEL 
HOMICIDA ASSALTANTE T O T A L HOMICIDA ASSALTANTE 

r x X r x2 r x X r x2 r x X r x2 r x X r x2 r x X r x2 

Es core Teoria BC 160 6,96 1210 180 9,00 1640 340 7,91 2850 207 9,00 1921 179 8,95 1611 
Escore Teoria 11J 102 4,43 524 89 4,45 493 191 4,44 1017 97 4,22 581 75 3,75 351 

Escore Teoria AD 163 7,09 1219 103 5,15 643 266 6,19 1862 114 4,96 746 66 3,30 302 

Escore HtL11do Justo 193 8,39 1725 147 7,35 1155 340 7,91 2880 209 9,09 2005 185 9,25 1785 

Escore Auto-Estima 231 10,04 2473 177 8,85 1701 408 9,49 4174 272 11,83 3382 248 12,40 3112 

Escore l..ocus Controle 192 8,35 1756 145 7,25 1173 337 7,84 2929 174 7,56 1426 155 7,75 1301 
,:Escore Religiosidade 240 10,43 2822 203 10,15 2197 443 10,30 5019 273 11,87 3309 242 12,10 3026 

Classificação Teoria 
47 BC 2,04 109 32 1,60 60 79 1,84 169 31 1,35 51 21 1,05 23 

Classificação Teoria 
52 2,26 134 52 2,60 lL~2 104 ?-U 2,42 276 64 2,78 182 58 2,90 172 

Classificação Teoria 
39 1,69 79 36 1,80 78 75 1,74 157 43 1,87 89 41 2,05 85 p.J) 

Fator EU/ELE 65 2,83 207 45 2,25 121 110 2,56 328 42 1,83 100 23 1,15 29 

Fator Outros 38 1,65 82 57 2,85 179 95 2,21 261 55 2,39 155 48 2,40 126 

Futor Situação 70 3,04 242 41 2,05 105 111 2,58 347 62 2,69 190 61 3,05 201 

Fator p.,caso 57 2,48 159 57 2,85 195 114 2,65 354 71 3,09 245 68 3,40 244 

Quanto foi culpado 63 2,74 225 70 3,50 286 133 3,09 511 89 3,87 3~3 R 98 4,90 482 

Quanto podia evitar 40 1,74 122 71~ 3,70 328 11.4 2,65 450 101 4,39 481 100 5,00 500 

Avaliação 33 1,43 61 38 1,90 92 71 1,65 153 

Situação 63 2,74 193 60 3,00 20L~ 123 2,86 397 
Combate 147 6,39 1009 129 6,45 871 276 6,42 1880 

r x 

386 
172 

180 

394 

520 

329 
515 

52 

122 

84 

65 

103 

123 

139 

187 

201 

T O T A L 

X 

8,98 
4,00 

4,19 

9,16 

12,09 

7,65 
11,98 

1,21 

2,84 

1,95 

1,51 

2,40 

2,86 

3,23 

4,35 

4,67 

E x2 

3532 
932 

1048 

3790 

6494 

2727 
6335 

71+ 

354 

l74 

129 

281 

391 

489 

875 

981 

+= 
-..J ,,'O) 
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- - - ~ - - ~ '-' ...... " .. .. ~..., ..., u 

A 1\ 
CONGENITO ADQUIRIDO T O T A L CONGENITO ADQUIRIDO 

VARIÁVEL 
r x X r x2 r x X r x2 r x X r x2 r x X r x2 r x X r x2 

Escore Teoria BC 9 0,69 9 88 4,00 696 97 2,77 705 8 0,61 10 124 5,64 1028 

Escore Teoria MJ 42 3,23 226 89 4,04 521 131 3,74 747 32 2,46 166 51 2,32 228 

EsCOre Teoria PJ) 96 7,38 758 133 6,04 891 229 6,54 1649 98 7,54 754 143 '6,50 1025 
Escore MlU1do Justo 99 7,61 819 176 8,00 1608 275 7,85 2427 112 8,61 1004 196 8,91 1838 
Escore Auto-Estima 101 7,77 965 206 9,36 2148 307 8,77 3113 161 12,38 2035 242 11,00 2776 
Escore Locus Controle 135 10,38 1457 181 8,23 1599 316 9,03 3056 94 7,23 724 164 7,45 1356 
Escore Religiosidade 144 11,08 1690 224 10,81 2532 368 10,5 4222 149 11,46 1749 227 10,32 2513 
Classificação Teoria 
BC 39 3,00 117 53 2,41 143 92 2,63 260 39 3,00 117 46 2,09 108 
Classificação Teoria 
MJ 26 2,00 52 42 1,91 90 68 1,94 142 24 1,85 46 56 2,54 150 
Classificação Teoria 
PJ) 13 1,00 13 37 1,68 75 50 1,43 88 15 1,15 19 30 1,36 50 
Fator ru/ELE 51 3,92 201 65 2,95 231 116 3,31 432 51 3,92 201 66 3,00 224 
Fator Outros 23 1,77 51 50 2,27 136 73 2,08 187 22 1,69 40 46 2,09 114 _ .. -
Fator Situação 25 1,92 55 56 2,54 162 81 2,31 217 33 2,54 95 44 2,00 116 
Fator Acaso 31 2,38 83 49 2,23 131 80 2,28 214 24 1,85 54 64 2,91 206 

Quar1to foi culpado 13 1,00 13 45 2,04 151 58 1,66 164 13 1,00 13 38 1,73 106 

Quar"lto podia evitar 13 1,00 13 41 1,86 127 54 1,54 140 13 1,00 13 43 1,95 131 
Avaliação 27 6,28 67 57 2,59 169 84 2,4 236 

Situação 43 3,31 149 75 3,41 265 118 3,37 414 

T O T A L 

r x X 

132 3,77 

83 2,37 

241 6,88 

308 8,80 

403 11,5 

258 7,37 

376 10,74 

85 2,43 

80 2,28 

45 1,28 

117 3,34 

68 1,94 

77 2,20 

88 2,51 

51 1,46 

56 1,60 

r x2 

103 

39 

177 

284 

l~81: 

2081 

426: 

22! 

19f 

6~ 

42~ 

15~ 

21] 

260 

119 

144 

,... ..., 
.... l 



RESUL'l'J\lX)S GERAIS '- - SUJE!'roS AMPUTADOS 

.i~ ..L V .1., J.... U \"" J..~ " .1., V C'l. 

/ .. ' 
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MEMBRO HEMBRO T O T A L MEMBRO 
VARIÁVEL INFERIOR SUPEP.IOR INFERIOR 

X EX 2 ,X E X2 X E X2 X E X2 EX LX EX EX 

Escore Teoria BC 65 2,6D 383 40 2,67 166 105 2,62 549 183 7,32 1601 

Escore Teoria m 70 2,80 266 49 3,27 199 119 2,98 L~65 69 2,76 365 

Escore Teoria AD 196 7,84 1588 107 7,13 787 303 7,58 2375 118 4,72 802 

Escore l'1undo Justo 211 8,4L 1873 118 7,87 1002 329 8,22 2875 218 8,72 1980 

Escore Auto Estima. 213 B,52 2159 122 8,13 1232 335 8,38 3391 294 1,76 3606 

Esoore Locus Controle 222 8,88 2094 143 9,53 1419 365 9,12 3513 176 7 , Ol~ 1360 

EScore Religiosidade 289 11,56 3537 169 P-1,27 2035 458 ~1.1,45 5572 285 [:U,40 3463 
-

Classificação Teoria 
69 2,7E BC 199 38 2,53 102 107 2,68 301 41 1,64 83 

Classificação Teoria 
MJ 51 2,DL 111 33 2,20 81 84 2,1 192 70 2,80 200 
Classificação Teoria 

30 1,2C 40 19 1,27 Ar) 27 49 1,22 67 39 1,56 67 
Fator DJ/ELE 85 3,4C 307 48 3,20, 164 133 3,32 471 56 2,24 172 

Fator Outros 55 2,2C 161 50 3,33 l82 105 2,62 343 54 2,16 142 

Fator Situação 60 2,4C 166 30 2,00 66 90 2,25 232 62 2,48 170 

Fator Acaso 50 2,OC 116 22 1,47 38 72 1,80 154 78 3,12 266 

Quanto foi culpado ? 37 1,42 85 22 1,47 50 59 1,48 135 79 3,16 329 

Q~to podia evitar ? 41 1,64 121 15 1,00 15 56 1,40 136 93 3,72 1~21 

Avaliação 49 1,96 109 25 11,67 49 74 1,85 158 

Situação 

1
74 2,9E 228 I 41 2,n 121 115 2,88 349 

I 

\.. " 

MEMBRO 
SUPERIOR 

EX X L X2 

141 9,40 1331 

51 3,40 271 

48 3,2~ 220 

122 8,13 1042 

160 ~o,67 1800 

117 7,80 1043 

167 ~1,13 1899 

16 1,07 18 

42 2,80 120 

32 2,13 72 

18 1,20 26 

49 3,27 175 

39 2,60 10.7 

44 2,93 142 

68 4,53 322 

75 5,00 375 

LX 

324 

120 

166 

340 

454 

:293 

452 

57 

112 

71 

74 

103 

101 

122 

147 

168 

T O T A L 

X 

8,10 

3,00 

4,15 

8,5 

;11,4 

7,3 

11,3 

1,4 

2,8 

1,77 

1,85 

2,58 

2,52 

3,05 

3,68 

4,20 

-:; 
E X· 

2932 

636 

1022 

3022 

5406 

2403 

5362 

101 

320 

139 

198 

317 

277 

408 

651 

796 

.1= 
-J 
01 


